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Abstract 
 
The swedish education system in general and the swedish gymnasium in particular is at the point of a 
thorough reform of the guidelines in education. One major difference given in the guidelines is that the 
former core subject of arts education is abandoned in favour of making history a mandatory class. This 
despite the curriculum outlined in 1994 remains. Through comparativ text analysis of the documents and 
reports outlining this reform and defining the curriculum as well as the guidelines for the education system 
this study aims to point out the reasons for this change. Through in depth interviews with teachers, educators 
and authorities in addition to readings of contemporary research on arts in education the study will depict a 
larger picture of the scheme of things. Furthermore it revives the question of the necessity of arts in education 
and whose responsability it is to secure that the students will be able to achieve the goals expressed in the 
curriculum. 
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”Life is more than work. If we give 
children the idea that they need high- 

level skills only for work, we have 
got it all wrong. They are going to 

need even higher-level skills to 
perform in a democratic society. We 
have got to get this absolutely right: 
the issue is not technology, but what 

it means to be human, what kind of 
future we want for the human race.” 

 
John Abbott.  
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Inledning	  
Den svenska gymnasieskolans uppgift beskrivs i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna från 1994, Lpf94, som ett tredelat uppdrag där gymnasieskolan dels ska 

förbereda eleverna för ett yrkesliv eller vidare studier, dels ska förbereda dem för ett 

vuxet samhällsliv samt bidra till deras personliga utveckling som individer. Skolan 

ska inte bara förmedla kunskaper till eleverna utan också ge dem förutsättningar att 

själva tillägna sig och utveckla kunskaper. Vidare ska skolan bidra till att utveckla 

ansvarskännande medborgare som aktivt deltar i yrkes- och samhällslivet, all 

verksamhet i skolan ska därför se till elevernas allsidiga utveckling (Lpf94). 

Samhället har genomgått en stor förändring från det industrisamhälle som formade det 

svenska skolväsendet under 1900-talets början till det moderna informationssamhälle 

vi har idag. Varje medborgares förmåga att själv kunna söka och hitta fakta, 

information och kunskap blir allt viktigare samtidigt som den ständigt ökande 

tillgängligheten och mängden av information kräver ett kritiskt förhållningssätt. Detta 

är enligt Lpf94 centrala uppgifter för gymnasieskolan. 

I och med samhällets ökande internationalisering sätter man i läroplanen fokus på 

elevernas insikt i det svenska, det nordiska och det västerländska kulturarvet jämte 

kunskaper om kultur, språk, religion och historia. Man menar här att ökad kunskap 

om kulturella yttringar bidrar till ett sätt att se mångfald som en tillgång. Eleverna ska 

när de går ut från gymnasieskolan kunna söka sig till såväl saklitteratur som 

skönlitteratur och övrigt kulturutbud för såväl kunskap och självinsikt som glädje. 

Skolan ges i läroplanen ansvaret för att eleverna efter fullgjord skolgång vet att få 

stimulans ur kulturella upplevelser och eget konstnärligt skapande. Det var med 

bakgrund av detta som en ny kurs, estetisk verksamhet, infördes som kärnämne 

obligatoriskt för alla i den nya gymnasieskolan 1994. 

Kursen estetisk verksamhet hade fyra mål som alla var direkt hämtade ur läroplanens 

målbeskrivning vad gäller estetik och kultur. Eleverna skulle genom kursen utveckla 

sina färdigheter i estetiska uttrycksmedel, tränas i att reflektera över det de skapat och 

ges kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser. Kursen skulle också 

utformas med anknytning till den egna studieinriktningen. Det var meningen att den 

kreativa verksamheten, och de värderande som analyserande momenten i den, skulle 
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utveckla och fördjupa övriga kurser på varje elevs respektive program.	  

Jag kommer i det här arbetet att fokusera på varför man valde att låta den estetiska 

verksamheten utgå som gymnasiegemensamt ämne i reformen 2011 och hur man 

tänker sig säkerställa att läroplanens samtliga mål nås för alla elever på 

gymnasieskolan. 

Syfte	  och	  frågeställningar	  

Incitamenten för beslutet om att 1994 införa ett nytt kärnämne, estetisk verksamhet, 

och diskussionerna innan går att spåra till mitten av 70-talet. I gy2011, den 

gymnasiereform som nu genomförs, har man valt att inte bereda plats för detta ämne 

som gymnasiegemensamt trots att samma läroplan från 1994 ligger till grund för den 

nya gymnasieskolan. För att uppfylla läroplanens samtliga mål tänker man sig infoga 

kreativa och estetiska moment i de ämnen som framöver ska utgöra de 

gymnasiegemensamma. Syftet med detta arbete är att undersöka varför man valde att 

ta bort det estetiska ämnet som obligatoriskt, samt att försöka se vad konsekvenserna 

av beslutet kan bli. Mina frågeställningar är: 

• På vilket sätt har den pedagogiska forskningen som talar om vikten av kreativitet 

i undervisningen funnits med i diskussionerna kring borttagandet av ämnet 

estetisk verksamhet som gymnasiegemensamt?  

• Vilka diskussioner har lett fram till beslutet om att ta bort estetisk verksamhet 

som gymnasiegemensamt ämne i gy2011? 

 • Vilken styrning, information och kompetensutveckling har lärare i de ämnen 

som nu blir gymnasiegemensamma fått för att klara detta nya läraruppdrag? 

• På vilket sätt kommer de tidigare lärarna i estetiska ämnen att kunna involveras i 

den reguljära undervisningen? 

	  

	  

	  

	  



	  

	   3	  

Disposition	  

Jag har delat upp arbetet i fyra delar: 

1) Inledande avsnitt 

Det inledande avsnittet behandlar såväl syfte och frågeställningar som för arbetet 

relevanta frågor gällande vetenskaplig metod, urval och andra klargöranden. 

2) Bakgrund och beskrivning av kursen estetisk verksamhet 

Den andra delen ger en bakgrund till varför man ansåg att det behövdes en estetisk 

kurs i gymnasieskolan 1994 och vad den skulle innehålla. 

3) Resultat- och analysdel 

I den tredje delen redovisar jag resultatet och sammanställningen av mitt material 

med utgångspunkt i mina fyra frågeställningar, som resultat med en kortare analys. 

4) Diskussion 

Slutligen låter jag resultaten från den tredje delen bilda ett underlag för en 

diskussion om skillnader mellan gymnasiereformen 1994 och reformen nu 2011, 

gymnasiegemensamma ämnen kontra kärnämnen och riktningar inom samtida 

pedagogisk forskning och debatt kring skola och kreativitet. 
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Metod	  	  

Urval	  

För att få svar på mina frågeställningar har jag hämtat material till mitt arbete ur tre 

områden: 

1) Statliga utredningar och propositioner. 

2) Intervjuer med lärare, lärarutbildare och skolverk. 

3) Aktuell pedagogisk forskning och inlägg i skoldebatten. 

De båda gymnasiereformerna från 1994 respektive 2011 använder samma läroplan, 

Lpf94. För att förstå borttagandet av estetisk verksamhet som obligatoriskt ämne i 

reformen 2011 måste också incitamenten för införandet av kursen som kärnämne 

1994 studeras. De statliga utredningar och propositioner jag har valt att studera är 

därför: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), Växa med 

kunskap – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (Prop. 1990/91:85), Läroplan 

för gymnasieskolan 1970, Lgy 70 (Lgy 70), Läroplan för de frivilliga skolformerna 

1994, (Lpf 94), om gymnasieskola i utveckling (Prop. 1983/84:116), om utveckling av 

yrkesutbildningen i gymnasieskolan (Prop. 1987/88:102), Gymnasieskola i utveckling 

kvalitet och likvärdighet (Prop. 1997/98:169), Skola för bildning (SOU 1992:94), Åtta 

vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120) och i viss 

mån Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (Prop. 

2003/04:140).  

Jag har genomfört fem intervjuer: tre gymnasielärare, en lärarutbildare i estetiska 

ämnen samt en representant från skolverket. De intervjuade lärarna har lång 

erfarenhet av undervisning på gymnasienivå och undervisar alla i ämnen som med 

gy2011 blir gymnasiegemensamma. Den lärarutbildare jag har valt att intervjua heter 

Maria Pemsel och tjänstgör som högskoleadjunkt på Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm, KMH. Hon är väl insatt i såväl de estetiska ämnena som	  utredningar	  och	  

reformer	  vad	  gäller	  gymnasieskolan.	  Skolverkets	  representant	  heter	  Christina 

Månberg och har arbetat med att implementera gy2011, bland annat genom att 

utarbeta nya styrdokument inom det estetiska området. Jag vill med dessa intervjuer 

ge svar utifrån olika perspektiv på mina frågeställningar. 
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Slutligen har jag valt att inkludera samtida pedagogisk forskning om kreativitet med 

den australiensiska forskaren Anne Bamford och den engelska forskaren Ken 

Robinson. Till den avslutande diskussionen har jag lyssnat till den aktuella debatten 

om skola och skolpolitik som här avgränsats till journalisten Maciej Zaremba och 

idéhistorikern Sven-Eric Liedman. 

Datainsamling	  

Textmaterialet har jag sammanställt och analyserat genom att söka efter och jämföra 

förändringar i skrivelser, utredningar och diskussioner med anknytning till estetisk 

verksamhet och tänkbara orsaker. Denna metod brukar i vetenskapen kallas för 

komparativ textanalys (Johansson & Svedner, 2006).  

Min utgångspunkt har varit den utredning som Anita Ferm presenterade 2008, 

Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), då den i stort är vad 

som formulerar de beslut som senare kommer att genomföras i gy2011. I den 

komparativa textanalys jag gör utifrån skrivelsernas respektive tolkningar av Lpf94 

gör jag anspråk på ett hermeneutiskt förhållningssätt i min analys. Varje text är 

skriven i sin tid och analysen av dem står vare sig fri från sitt eget sammanhang eller 

mig som uttolkare, något jag måste vara medveten om då jag analyserar dem. Jan 

Hartman skriver om hermeneutik och den hermeneutiska cirkeln som analysmodell 

och menar också att ett omfattande material är ett måste för att undvika 

generaliseringar (Hartman, 1998). 

Resultat från forskarna Anne Bamford och Ken Robinson redovisas i arbetet för att 

jämte debattinlägg från två olika ståndpunkter, Maciej Zaremba och Sven-Eric Liedman, 

bidra till arbetets objektiva ansats. 

Intervjuerna genomfördes som kvalitativa forskningsintervjuer. Steinar Kvale beskriver 

den kvalitativa forskningsintervjun som en öppen intervjuform där informanten inte ska 

styras för mycket, målet är att få reda på så mycket som möjligt om den intervjuades 

livsvärld och förhållande till studiens teman. I korthet går metoden ut på att man utifrån 

en intervjuguide med teman från ämnet skapar en intervjumall att ha som utgångspunkt. 

Med intervjuerna vill man nå en insikt om och förståelse för de mekanismer som verkar 

hos intervjuobjekten snarare än få klara och mätbara svar (Kvale, 1997).  

Informanterna informerades skriftligen om syftet med arbetet, att intervjun skulle 

komma att spelas in och skrivas ut för godkännande innan publicering och att 
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intervjuerna endast kommer att användas i forskningssammanhang. Samtliga 

intervjupersoner har muntligen godkänt sin medverkan. Jag har i arbetet utgått från 

vetenskapsrådet när det gäller god forskningssed och etik (Vetenskapsrådet, 2002). 

Avgränsning	  

Jag har valt att endast analysera de tidigare uppräknade skrivelserna, de texter jag har 

funnit ha störst relevans för mitt arbete med direkt anknytning till ämnet. Det finns en 

stor mängd material som vidare rör mitt syfte och skulle vara av intresse, men där 

räcker inte omfattningen för detta arbete till. 

Endast en liten del av den litteratur jag har läst som bakgrundsmaterial om pedagogisk 

historia och modern pedagogisk forskning redovisas i uppsatsen. Mycket av den 

litteratur som inte nämns här har dock varit viktig för min förståelse av de skolpolitiska 

diskussionerna och skrivelserna. 

De forskningsresultat jag har valt att inkludera avgränsas till två samtida forskare: Anne 

Bamford och Ken Robinson. De är två auktoriteter inom området pedagogik och 

kreativitet, och omistliga för mitt arbete. Även om det vore intressant att följa den 

pedagogiska forskningens utveckling hos flera forskare så faller också det utanför 

ramen. 

De fem intervjuerna är valda för ge olika perspektiv till svaren på frågeställningarna. 

Jag ville också göra en intervju med någon på beslutandenivå, då helst 

utbildningsministern, men mina förfrågningar var utan resultat (se bilaga 2). Många 

intervjuer leder till spännande resonemang om ämnen tangerande mina frågeställningar. 

Trots att en redovisning av dessa vore intressant skulle det medföra en ansenlig ökning 

av arbetsområde och behandla långt fler frågeställningar och ett vidare syfte än det 

formulerade. 

Procedur	  

Jag har studerat en del pedagogisk historia och litteratur om pedagogik för att skapa mig 

en bakgrund till såväl gymnasieskolans utveckling som synen på kunskap, bildning och 

konstnärliga ämnens betydelse genom historien.  

Jag har också sökt igenom de utredningar och propositioner som har format de olika 

gymnasiereformerna och då framförallt den utredning som Anita Ferm presenterade 

inför gy2011 (SOU 2008:27). Med utgångspunkt i Ferms utredning har jag försökt hitta 
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svar på mina frågeställningar och se hur tolkningen av Lpf94 har ändrats mellan 

utredningar och propositioner. På samma sätt har jag i materialet tittat på vilket sätt man 

refererar till aktuell forskning och till vilken typ av forskning. Jag har redovisat min 

analys som en sammanställning över beslut och orsaker i gy2011 med utgångspunkt i 

den estetiska undervisningen och synen på kunskapsbegreppet. 

Intervjuerna med de tre lärarna genomfördes vid tre olika tillfällen på den 

gymnasieskola i Stockholm där de arbetar. Jag inledde varje intervju med frågor om 

bakgrund som dokumenterades inom den inspelade intervjun som en referensram. Jag 

använde mina intervjumallar som grund men ansträngde mig för att följa varje 

intervjuad person i dennes tankemönster för att få en så god och djup bild som möjligt. 

Jag sammanställde intervjuerna och jämförde dem med bakgrund, position och åsikter. 

De tre gymnasielärarna har jag i mitt arbete döpt till Erik, Inger och Gunnar för att i 

enlighet med god forskningsetik anonymisera dem. Både Maria Pemsel, högskole-

adjunkt på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Christina Månberg, Skolverkets 

representant, förekommer i uppsatsen med sina riktiga namn. Maria Pemsel talar här 

inte endast som lärarutbildare vid en musikhögskola utan också som medförfattare till 

det remissvar som KMH lämnade in till Skolverket inför implementeringen av gy2011. 

Christina Månberg svarar i kraft av ämbetsman på Skolverket. Som det också nämns i 

vetenskapsrådets bok om god forskningssed skulle det i dessa två fall vara av nackdel 

för arbetet med anonymitet (vetenskapsrådet, 2002, s. 68). Maria Pemsel och Christina 

Månberg har båda medgivit till att de förekommer med sina riktiga namn i uppsatsen. 

Slutligen söker jag svar på mina frågeställningar genom att studera de resultat som 

forskarna Anne Bamford och Ken Robinson redovisar angående kreativitet och kreativa 

ämnen. Jag vill se vad deras forskningsresultat visar i ljuset från aktuella debattörer som 

Maciej Zaremba och Sven-Eric Liedman. 

Databearbetning	  och	  tillförlitlighet	  

Skrivelserna är formulerade med politiska förtecken och måste läsas utifrån den tid de 

är författade. Genom att göra en komparativ textanalys hoppas jag kunna redovisa 

bakgrund och orsaker till de beslut och den tolkning av Lpf94 som framförallt Anita 

Ferm väljer att göra i sin utredning. I och med jämförelsen hoppas jag kunna visa på 

olika synsätt och tolkningar av samma läroplan.  
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De tre intervjuade lärarna är kollegor till mig. De är utvalda som informanter då jag ser 

dem som lärare med personlig integritet, stort intresse för skolfrågor samt en gedigen 

erfarenhet av läraryrket på gymnasienivå. Jag har under intervjuerna ansträngt mig för 

att inta en så objektiv ställning som möjligt och med friare följdfrågor försökt få 

intervjuerna att bli så öppna som en forskningsintervju av god kvalitet ska vara. Jag 

inser att jag trots dessa mina intentioner inte är en neutral person för dessa lärare, vilket 

kan påverka svaren. Intervjuerna med Maria Pemsel på Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm och Christina Månberg på Skolverket är mindre problematiska då jag inte 

har någon personlig koppling till dem och de båda är med i den offentliga debatten 

kring musik och estetik. Jag kan dock inte utesluta att också dessa två påverkas av att de 

känner till min bakgrund som lärare i musik och estetiska ämnen samt varandes 

yrkesverksam tonsättare. 

Begrepp	  

I arbetet förekommer flera begrepp som behöver definieras. Jag har konsekvent valt att 

använda de begrepp som också förekommer i de propositioner, utredningar och 

läroplaner som ingår i min textanalys och i görligaste mån då använt den betydelse de 

har i dessa texter.  

Kreativ innebär som begrepp att vara (ny)skapande, produktiv, idérik eller uppslagsrik 

enligt Norstedts ordbok (Norstedts, 2002). Ken Robinson har en liknande definition 

men talar också om fantasi och fantasirikedom som en viktig beståndsdel i begreppet 

(Robinson, 2011). 

Kultur används i betydelsen som sammanfattning av allt som skapats av människor för 

att ge (högre) andliga upplevelser som det beskrivs i Norstedts ordbok och då särskilt 

med upplevelser menat inom konst, musik, litteratur och dylikt, men också i det 

betydligt vidare begreppet mångkultur eller kultur i ett mänskligt civilisationsperspektiv. 

Jag har i arbetet varit så tydlig jag har kunnat med hur jag har använt kulturbegreppet.  

Estetik är läran om skönhet och konst och estetisk är i ordboken liktydigt med smakfull, 

stilenlig och konstnärlig (Norstedts, 2002). I arbetet har jag använt begreppet estetisk i 

betydelsen konstnärlig och estetisk verksamhet som skapande konstnärlig verksamhet. 

Konstnärlig använder jag likt Anne Bamford om all tänkbar kreativ verksamhet som på 

ett medvetet sätt syftar till ett skapande kommunicerande eller uttryck. 
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I sin studie The Wow Factor återkommer Anne Bamford till begreppen arts in 

education, education in the arts och education through the arts. För att förstå hennes 

rapport och de slutsatser hon drar är det viktigt att förstå skillnaden mellan dessa. Hela 

studien behandlar arts in education, vilket direkt översatt skulle lyda konst i 

utbildningen. Bamford skriver att detta begrepp är mångtydigt och avhängigt sitt 

sammanhang, att betydelsen ändras beroende på vilket land det används i där hon ser 

tydliga skillnader mellan ekonomisk utvecklade länder och utvecklingsländer (Bamford, 

2009, s. 11). Jag läser begreppet ur en svensk kontext i betydelsen konstnärlighet i 

undervisning och utbildning där skapande utgör en självklar del. Bamford skiljer också 

på syftet med den konstnärliga undervisningen, om det är education in the arts eller 

education through the arts. Den förra syftar till utbildning i konst, musik eller drama 

medan den senare använder konstnärlig verksamhet som ett pedagogiskt verktyg i 

undervisningen (Bamford, 2009).  

Själva konstbegreppet, engelska arts, är ett vitt begrepp som för Bamford innefattar alla 

kommunicerande medie- och uttrycksformer och inte bara exempelvis musik eller konst. 

Då det är svårt att hitta ett liknande övergripande begrepp på svenska har jag valt att 

översätta det med kreativitet i utbildningen och estetisk undervisning. Det är begrepp 

som också återkommer i de svenska läroplanerna och går igen i såväl skolverkets som 

regering och riksdags vokabulär.  

Slutligen är det tre begrepp som inte bara har olika betydelser beroende på vem som 

använder dem och i vilket sammanhang utan som jag senare ska visa är en av de stora 

skiljelinjerna i svensk skolpolitik och något som ger upphov till såväl diskussion som 

missförstånd; det är de tre begreppen kunskap, kompetens och bildning. 

Norstedts ordbok menar att kunskap betyder kunnighet, insikt, inblick och vetskap men 

också kan ses i betydelsen att få vetskap, kännedom om eller klarhet i och alltså per 

definition är ett vidare begrepp än ordet kompetens som ordboken ger betydelsen 

skicklighet, duglighet, sakkunskap, kapacitet eller erforderliga kvalifikationer 

(Norstedts, 2002). Kunskapsbegreppets olika betydelser diskuteras utifrån sina olika 

kontexter mer utförligt längre fram i arbetet. 

Begreppen bildning och kunskap utgör ämne för ett eget särtryck från skolverket ur 

utredningen Skola för bildning (SOU 1992:94). Bildning används här som något 

människor gör med sig, ett utbildande av förmågor som gör friheten möjlig och har 
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samband med den konkreta betydelsen av att forma och skapa. Människan är oavslutad 

och äger förmågan att bilda eller forma sig. I sambandet bildning och vetenskap är 

bildning den subjektiva sidan och vetenskapen den objektiva. En god undervisning 

förmår människan att se vetenskapen som något som aldrig kan uppnås helt och hållet 

(Hörnqvist, 2002, s13). 
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Bakgrund	  och	  litteraturgenomgång	  
Synen på pedagogik, utbildning och kunskap ändras radikalt under 60- och 70-talet. I 

den läroplan för gymnasieskolan som kommer 1970 ser man början till en 

kursändring från ett behavioristiskt tänkande till ett mer progressivt arbetssätt (Lgy70). 

Man förespråkar vikten av att lära eleverna förstå företeelser och sammanhang snarare 

än att ge dem ett stort förråd av fakta. Detta kan ses som början på det som ska 

komma att utvecklas i nästkommande läroplan för gymnasiet 1994. Redan i Lgy70 

finner man formuleringar om hur alla elever ska förberedas för att fungera i det 

alltmer internationaliserade samhället. Genom att tränas i andra språk än det svenska 

ges eleverna förståelse för andra kulturer och kännedom om avvikande beteenden och 

kulturmönster. De ska här förstå sin samtid genom att de i skolan ges ett historiskt och 

kulturellt perspektiv (Lgy 70). Inget obligatoriskt ämne liknande kursen estetisk 

verksamhet existerar, men syftet med de ämnen som berör musik och konst är klart 

definierat: 

Estetisk-praktiska ämnen ger eleverna möjlighet att uppöva sin skapande 

förmåga samt att utveckla sina förutsättningar att uppleva de 

uttrycksformer som tar rytm och ton, form och färg i sin tjänst. 

Den politiska viljan och de samhälleliga behoven är det som genom den svenska 

skolhistorien dikterat villkoren för skolans uppdrag. Tomas Englund menar i sin bok, 

Utbildningspolitiskt systemskifte?, att debatten om skolans roll under det sena 70-talet 

var påfallande samstämmig. De flesta politiska partier verkar överens om skolans roll 

som fostrare av fria och demokratiska medborgare (Englund, 1995). 

I propositionerna som kommer 1983 och senare 1987 tar man utgångspunkt i 

utredningen En reformerad gymnasieskola: betänkandet av 1976 års 

gymnasieutredning (SOU 1981:96) för att i bilaga 1 formulera gymnasieskolans roll i 

formandet av det framtida samhället, man skriver här: 

Ett framtida samhälle bör präglas av större förståelse mellan individer. För 

att bidra till ett sådant mjukare samhälle bör skolans arbete 

• inriktas på att ge eleverna överblick, helhetssyn och förmåga till  

  kritiskt distans 

• inriktas mot nytänkande och okonventionellt idéskapande; det bör    

  ha inslag av kulturellt skapande verksamhet 

• stödja eleverna till meningsfull sysselsättning 
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• förändra könsrollsattityder och bryta upp fördomar 

• ha ett historiskt perspektiv och ge eleverna en i vid mening    

  humanistisk hållning 

• lära samtliga elever att bry sig om sina medmänniskor och vårda de   

  ändliga naturresurserna 

• klargöra vårt ansvar gentemot förtryckta och fattiga länder. 

I propositionen om utvecklingen av yrkesutbildningen i gymnasieskolan (Prop. 

1987/88:102) är det centrala att öka den dåvarande tvååriga yrkesutbildningen på 

gymnasiet till tre år vilket inte bara medger en fördjupning av yrkesämnen och 

arbetsplatsförlagd praktik utan också möjliggör fler allmänna ämnen. Yrkesprogrammen 

ska nu innefatta samma allmänna ämnen som de teoretiska, och ett estetiskt ämne 

nämns här för första gången som ett gemensamt ämne. Det ingår som ett av olika 

valbara ämnen i ett obligatoriskt tillval (Prop. 1987/88:102, s.9). Det finns en 

kronologisk utveckling av gymnasieskolan och idéerna om värdet av estetiska ämnen 

som obligatoriska från gymnasieutredningen 1976 fram till den reform som sjösätts 

1994. 

Att	  växa	  med	  kunskap	  

De politiska besluten till Lpf94 som skulle ersätta Lgy 70 togs i början av 1990-talet 

och utarbetades i propositionen Växa med kunskap – om gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen (Prop 1990/91:85) av dåvarande skolminister Göran Persson. 

Samtliga gymnasieprogram blir nu treåriga med det uttalade syftet att erbjuda alla 

ungdomar en kvalificerad utbildning som ger grunden för både yrkesverksamhet och 

fortsatt utbildning. Det nya kärnämnet estetisk verksamhet skapas när propositionen 

föreslår obligatoriska ämnen för alla elever på gymnasiet. Ämnet motiveras bland annat 

av vikten av kunskaper om den egna kulturen och historien för att förstå andra folk och 

kulturer när nu samhället blir alltmer mångkulturellt och internationaliserat. 

Propositionen vill här ge de etiska och moraliska frågorna en mer framträdande plats 

och låta kunskaper om det svenska kulturarvet liksom respekten för andras rätt att hålla 

sitt kulturarv levande genomsyra utbildningen (Prop. 1990/91:85, s.158). Detta, som det 

uttrycks i propositionen, att uppmärksamma frågor om kulturarv och kulturförändring 

utgör själva grundbulten i införandet av kursen estetiskt verksamhet och syftar till ökad 

förståelse och flexibilitet i ett framväxande mångkulturellt samhälle med allt högre grad 

av internationalisering. 
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Skola	  för	  bildning	  

I utredningen skola för bildning (SOU 1992:94) märks de tankar som senare 

formulerar de nya läroplanerna 1994, Lpo94 och Lpf94. I utredningen är ett tydligt 

individfokus och idéer om ett vidgat kunskapsbegrepp centralt. Man hänvisar till 

samtida rådande forskning om inlärning där man inte längre ser en motsättning mellan 

utveckling och inlärning utan istället menar att inlärningen påverkar utvecklingen och 

att elevens tankemässiga utveckling inte kan skiljas från det sociala sammanhanget. 

Man talar om kunskap som något inte enbart kognitivt eller tankemässigt utan också 

kroppsligt och sinnligt, menande den tysta kunskapen eller den underförstådda 

bakgrundskunskapen. Utredningen är uttryckligen färgad av den progressiva 

pedagogiska traditionen och dess forskare, som ofta både citeras som ligger till grund 

för många av de resonemang kring lärande, kunskap, undervisning och bildning som 

förs (SOU 1992:94). 

Utredningen talar om hur olika anlag och färdigheter hos eleverna måste få utvecklas, 

såväl intellektuella som praktiska, fysiska och konstnärliga. De olika färdigheterna 

beskrivs som främjande för elevens kunskapsutveckling utan motsättning mellan 

skolans kunskapsuppgifter och de personlighetsutvecklande uppgifterna. För att 

förändra skolan i denna riktning definierar man fyra olika kunskapsformer; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet där man menar att de inte bara samspelar med 

varandra utan också utgör varandras förutsättningar. Definitionen av de fyra olika 

kunskapsformerna, de fyra f:en, görs enligt nedan: 

• Fakta är kunskap som information. 

• Förståelse är kunskap som meningsskapande. 

• Färdigheter är kunskap som utförande. 

• Förtrogenhet är kunskap som omdöme. 

För att ge eleverna denna vidare och djupare förståelse av sina kunskaper ska de 

praktiska kunskaperna fördjupas med teoretiska reflektioner och de teoretiska ämnena 

förankras med praktiska erfarenheter av desamma. Betydelsen av kreativitet nämns 

här som en dimension av kunskapande som innehåller såväl förståelse och 

medvetandegörande som kreativitet och skapandeförmåga. Kreativitet ses i 

utredningen som en viktig aspekt av kunskapsutvecklingen (SOU 1992:94). 
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Skolan ska alltså erbjuda ett socialt sammanhang där elevernas kunskapande blir 

meningsfullt och innefattar kreativa, estetiska och etiska dimensioner. Skolverket 

formulerar sig i styrdokumentet till kursen estetisk verksamhet (SKOLFS: 2000:10) 

på ett liknande sätt. I sin undervisning i estetisk verksamhet ska eleven sträva efter att: 

• genom estetisk verksamhet utveckla sin fantasi och lust att uttrycka sig, 

• bli medveten om de estetiska uttryckens roll och användning samt stimuleras till  
  eget skapande, 

• utveckla sin känsla för estetiska värden och deras betydelse för individ och  
  samhälle, 

• bli förtrogen med kulturverksamhet inom det estetiska området samt utveckla  
  sin förmåga att tolka och bedöma vardagliga estetiska företeelser, 

• tillägna sig kunskaper om och erfarenheter av estetisk verksamhet samt få  
  möjlighet till kulturhistorisk allmänbildning. 

där anknytningen till elevernas respektive valda studieprogram tydliggörs i kursplanen 

(se bilaga 3) och de mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs. Eleven ska: 

• kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel 

• kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande 

• ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser 

• kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna  

  studieinriktningen. 

I den utredning som sedan kommer 2002, Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för 

gymnasieskolan (SOU 2002:120) och skulle utgöra grunden till gymnasiereformen 2007 

kommenterar man valet av kärnämnen i reformen 1994 med följande två citat ur 

propositionen 1990: 

Kunskapsexplosionen, förändringarna i arbetslivet, internationaliseringen 

och det globala ansvaret för vår gemensamma framtid kommer att resa nya 

och växande anspråk på utbildningen i vårt samhälle. 

Den allmänna utbildningsnivån måste ständigt anpassas till 

kunskapssamhällets framväxt. Solida kärnkunskaper blir än mer 

nödvändiga – för alla – i en värld där kunskaperna ständigt förändras. En 

generell bas av solida kunskaper underlättar den specialisering och om 

specialisering som kommer att bli vanlig i arbetslivet. 

Internationaliseringen har som en given förutsättning goda språkkunskaper. 
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Hoten mot vår miljö är svåra att uppfatta för dem som saknar elementära 

naturvetenskapliga insikter. En rationell debatt om miljöproblemen har 

blockerats av ett allmänbildningsideal som uteslutit naturvetenskapliga 

kunskaper. 

Den nödvändiga miljömedvetenheten förutsätter en naturvetenskaplig 

alfabetisering som omfattar hela folket, om besluten skall vara gripbara för 

en demokratisk debatt och för ett demokratiskt beslutsfattande. 

Reformeringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen syftar till att 

höja den allmänna utbildningsnivån och förbereda alla för ett livslångt 

lärande, där återkommande utbildning blir allt vanligare.  

och: 

Den högre utbildningen måste i framtiden i ökad utsträckning kunna 

rekrytera studerande från yrkeslivet, studerande som har en 

yrkesutbildning från gymnasieskolan som grund. Yrkesutbildningen måste 

också mot denna bakgrund ge en bred kompetens och en god grund för 

fortsatta studier (Prop. 1990/91:85, s.44). 

Utredningen 2002 kan inte hitta några mer konkret uttalade motiv vad gäller valen av de 

kärnämnen som föreslås i propositionen annat än ovanstående citat (SOU2002:120, 

s.143) men diskussioner, utredningar och rådande forskningsrön visar en samstämmig 

syn rådande nödvändigheten av att skapa ett kärnämne som kursen estetisk verksamhet i 

gymnasiereformen 1994. 

Gymnasiereformen	  1994	  

1994 införs slutligen den integrerade gymnasieskolan med sexton program med 

gemensamma kärnämnen, alla treåriga. Anita Börlin (2008) skriver i lärarens handbok 

om den nya gymnasieskolan. Hon beskriver hur det i gymnasiereformen 1994 och 

Lpf94 märks det nya fokus man sätter på eleven som individ, på elevens 

kunskapsutveckling och det förändrade kunskapsbegreppet. Från att se kunskap som ett 

samlande och redovisande av fakta, jämförbart med exempelvis latin- och 

kristendomsskolan, har reformen en kunskapssyn som talar om det livslånga lärandet, 

kunskapens olika uttrycksformer som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och 

hur de förutsätter och samspelar med varandra. I den nya läroplan som kommer för 

gymnasieskolan 1994 står det klart att eleven ska ses som en självständig individ som 



	  

	  16	  

ska tränas i att tänka kritiskt, ta personligt ansvar för sitt lärande och delta i såväl 

planering som innehåll och utvärdering av undervisningen (Börlin, 2008). 

Ny	  läroplan	  för	  de	  frivilliga	  skolformerna	  

I det första kapitlet av Lpf94 redovisas skolans grundläggande värden. Skolan ska aktivt 

motverka tendenser till trakasserier och kränkning av vilken art de än må vara, särskilt 

uttryckt i att främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. Elevernas förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald måste stärkas och samtliga elever i gymnasieskolan ska 

ges förtrogenhet med Sveriges kultur, historia och språk. Därigenom ska förmågan att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder bidra till att ge människor 

en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det svenska utan också det 

nordiska, det europeiska och det globala. Man ser i Lpf94 kulturell bildning som 

avgörande för att människor ska, inte bara fungera, utan också se möjligheterna i ett 

mångkulturellt samhälle, denna syn om kulturens värde ska genomsyra hela 

utbildningssystemet. Dessutom ska eleverna, som idag översköljs av ett aldrig sinande 

informationsflöde, tränas i att utveckla ett kritiskt tänkande och att granska fakta för att 

kunna dra egna slutsatser genom samarbeten mellan olika discipliner och 

ämnesövergripande arbeten och uppgifter i projektform. Detta lärande ska förbereda 

eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. 

I läroplanens mål står kulturell bildning och kreativitet inskrivna och skolan ska se till 

att varje elev efter avslutad gymnasieutbildning kan söka sig till, inte bara sak- och 

facklitteratur, utan också skönlitteratur och övrigt kulturutbud; detta som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje. Eleverna ska också kunna hämta stimulans ur estetiskt 

skapande och kulturella upplevelser. Skolan ska tillhandahålla undervisning som dels 

tränar eleverna i såväl eget estetiskt skapande och upplevande av kultur som att ge 

eleverna nationell, nordisk och global kulturell bildning (Lpf94). 

Skolpolitiskt ser man i slutet av 1900-talet en rad brister i den dåvarande 

gymnasieskolan och låter från socialdemokratiskt regeringshåll tillsätta utredningen 

Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120). 

Utredningen ser snarare implementeringen av reformen som ett problem än de idéer 

som genomsyrade den. Ett talande exempel är följande utdrag om vikten av estetiska 

ämnen och kreativitet i undervisningen för yrkesprogrammen:
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De estetiska frågorna är både en central och gemensam faktor inom 

yrkesinriktad utbildning. Undervisningen syftar till att utveckla elevernas 

förmåga, kreativitet och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att 

uttrycka tankar, känslor och handlingar. Det kan gälla utformning av en 

detalj inom industriprogrammet där noggrannhet vid ytbehandling och 

måttsättning är viktigt eller i byggprogrammet med murning och målning 

vilket ställer krav på estetisk förmåga i bild och formgivning. Ett annat 

program är hotell- och restaurangprogrammet där uppläggning och 

komposition av maträtter är centrala moment i utbildningen. Inom detta 

område berörs bl.a. elevernas psykomotoriska faktorer, olika typer av 

perceptuella och manuella färdigheter (SOU 2002:140, s.156) 

Då den proposition som senare blir resultatet av ovanstående utredning, Kunskap och 

kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan (Prop. 2003/04:140) återkallas i 

och med regeringsskiftet 2006 har jag valt att inte närmare beröra denna här, i stort 

utvecklar den reformens ursprungliga idéer i nya förslag. 

Två	  bildningstraditioner	  

Den engelske forskaren Ken Robinson (2011) skriver i sin bok Out Of Our Minds om 

två tydliga bildningstraditioner, den ena med ursprunget i upplysningstidens filosofer, 

den rationella individen, och den andra med rötterna i romantiken, den naturliga 

individen. Den rationella individen beskrivs av Robinson som en människa med vissa 

kvaliteter som utbildningen sedan ska förvalta och utveckla. Logiskt tänkande och 

deduktion är ledorden och den mest tillförlitliga källan till kunskap om sig själv och 

den materiella världen: verklig kunskap är objektiv och oberoende av kulturella värden 

och personliga känslor. Utbildning i den här traditionen fokuserar på processer som 

skapar rationella situationer och lärarens huvudfunktion är att förmedla kunskap, 

utbildningen kan ses som en form av initiering i en bildad värld. 

Det naturliga individperspektivet drar enligt Robinson andra slutsatser. Här utgår man 

från varje elevs unika talanger som utgångspunkt för undervisningen att lyfta fram och 

utveckla jämte vuxenvärldens idéer och värderingar. Utbildningen ska inte vara 

kunskapsbaserad utan elevcentrerad och där utveckla elevens hela person, inte bara de 

akademiska förmågorna. Förespråkarna genom historien för detta naturliga perspektiv 

är såväl Rousseau som tänkare och forskare som Platon och Aristoteles via både 

Darwin, Maria Montessori, Rudolf Steiner och John Dewey (Robinson, 2011). 
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På uppdrag av UNESCO har den australiensiska forskaren Anne Bamford kartlagt hur 

estetiska kurser och undervisning med konstnärligt innehåll genomförts i 170 olika 

länder och undervisningens innehåll. Hon har också studerat hur denna typ av 

undervisning påverkar elevernas resultat, både i de studerade estetiska kurserna och 

programmens övriga kurser. Hon talar här om två genomförandesätt gällande estetisk 

undervisning: utbildning i konst, musik eller drama och konstnärlig verksamhet som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Bamford vill med sina resultat visa på vinsterna 

med en kreativ undervisning och undervisning i estetiska ämnen av god kvalitet för alla 

elever (Bamford, 2009). 

Det vi ser är en obruten pedagogisk idé som från mitten av sjuttiotalet växt sig starkare 

i utredningar, propositioner, reformer och läroplaner. Vi ser att dessa reformer inte har 

fungerat som de var tänkta då utredning efter utredning pekat på brister och åtgärder för 

att komma närmare den reformtanke som formade Lpf94 och den nya gymnasieskolan 

1994. Genomgående betonas i dokumenten vikten av kreativitet i undervisningen och 

kursen estetisk verksamhet står alltjämt kvar som ett obligatoriskt kärnämne i 

utredningar och propositioner, något som ska komma att ändras i och med 

riksdagsvalet 2006. 
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Resultat	  och	  analys	  

Framtidsvägen	  –	  en	  reformerad	  gymnasieskola	  

Vid regeringsskiftet 2006 återkallas den proposition som med en socialdemokratisk 

regering skulle ha lett fram till den nya gymnasiereformen 2007. Anita Ferm, tjänsteman 

på utbildningsdepartementet, som själv deltog i arbetet med den tidigare propositionen 

Växa med kunskap (1990/91:85) som föranledde Lpf 94 får i uppdrag att som 

ensamutredare skissera formerna för den nya gymnasieskolan i den utredning som 

kommer att kallas Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (2008:27). Ferm 

finner i utredningen tre frågor som särskilt viktiga: 

1) Elevens rätt till en god utbildning behöver stärkas. 

2) Ansvar, struktur och regelverk behöver förtydligas. 

3) En ökad samverkan behövs i gymnasieskolan mellan avnämare och 

skolhuvudmän. 

Hon nämner i inledningen hur näringslivet, högre utbildare och andra som har intresse 

av de elever som examineras från gymnasieskolan, de så kallade avnämarna, visar ett 

stort intresse över utredningen och hur de efterlyser en uppstramning och tydligare 

definierad nivå på utbildningarna. De har svårt att värdera elevernas utbildning och 

kunskaper från dagens gymnasieskola (SOU 2008:27). 

Ferms utredning slår fast att samtliga program ska vara treåriga och omfatta 2500 poäng 

men att yrkesprogrammen ska kunna genomföras som skolförlagd yrkesutbildning eller 

som lärlingsutbildning. Större vikt läggs i yrkesprogrammen på fördjupning av 

respektive yrkesämne. Tidigare obligatoriska kärnämnen ändras nu till 

gymnasiegemensamma ämnen med den stora skillnaden att man nu låter kursen estetisk 

verksamhet utgå för att ge plats åt historia. Skolorna är dock ålagda att erbjuda vissa 

valbara estetiska kurser för att kompensera detta. 

Bakgrund	  till	  utredningen	  

Eleven ska fortsatt vara i fokus och gymnasieskolan ska fortsatt förbereda eleverna för 

vuxenlivet och ge dem en bra grund till ett yrkesliv eller fortsatta studier, det är samma 

läroplan för de frivilliga skolformerna från 1994 som ligger till grund för även denna 

utredning. Ytterligare en skillnad mellan denna utredning och den förra är att man nu i 

betydligt högre grad har lyssnat på önskemål från näringsliv, universitet och högskola. 

Ett av utredningens viktigaste mål blir att nå en högre kvalitet än skolan gör idag då det 
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framförallt är här den svenska gymnasieskolan får kritik. I avnämarnas ögon har 

eleverna för dåliga eller för få kunskaper efter gymnasieutbildningen för att klara sig i 

arbetsliv eller vidare studier.  

Utredningen har till sin hjälp för utarbetande av den nya gymnasiereformen haft tidigare 

utredningar, forskarrapporter, material från myndigheter och andra för uppdraget 

relevanta källor. 

Om	  gymnasieskolan	  idag	  

Ferm	  tar	  för	  sitt	  reformarbete	  avstamp	  i	  Skolverkets	  fem	  analyser	  från	  år	  1993	  till	  

2006	  där	  man	  framförallt	  tittat	  på	  gymnasieelevers	  attityder	  till	  sin	  utbildning.	  Hon	  

skriver	  att	  analyserna	  visar	  att	  trots	  att	  de	  flesta	  av	  eleverna	  trivs	  i	  skolan	  och	  på	  

lektionerna	  så	  fann	  endast	  cirka	  70	  procent	  av	  eleverna	  att	  det	  var	  meningsfullt	  att	  

gå	  till	  skolan,	  på	  såväl	  teoretiska	  som	  på	  yrkesprogram	  (SOU	  2008:27,	  ss.	  227-‐229).	  

Vidare	  visar	  skolverkets	  analys	  från	  år	  2000	  enligt	  Ferm	  att	  kärnämnen	  fungerat	  

mindre	  bra	  på	  yrkesprogrammen	  (SOU	  2008:27,	  s	  237).	  Eleverna	  upplever	  sig	  inte	  

se	  nyttan	  med	  gymnasiets	  kärnämnen,	  de	  upplever	  dem	  som	  abstrakta	  och	  alltför	  

teoretiska.	  Ferm	  skriver	  här	  att	  målen i kurserna varit alltför högt ställda i förhållande 

till elevernas ambitioner och förkunskaper varför många lärare har uteslutit svåra 

moment eller reducerat kraven i förhållande till målen med en följd att eleverna fick låga 

betyg i kursen. Intentionen att programmens karaktärsämnen skulle färgas in i olika 

kärnämnen och bidra till en ökad upplevelse av sammanhang och meningsfullhet menar 

Ferm har visat sig svår att genomföra i praktiken ute på skolorna, kurserna har inte 

implementerats på det sätt det var tänkt (SOU 2008:27, s239). Anita Ferm ser istället ett 

behov av att låta omfattning av och innehåll i kärnämnen variera för olika program. 

En forskare Anita Ferm tagit intryck av är Jean Lave som uttrycker en kritik mot det 

synsätt där lärande och handling är separata företeelser. Hon har en positiv syn på 

lärlingsliknande lärandeformer och menar att lärande alltid är en form av social praxis 

(SOU 2008:27, s. 247). Ferm refererar vidare till forskaren Elisabet Jernström och om 

hur tyst kunskap kan erövras genom att kombinera praktiskt handlande med teoretiskt 

lärande och ansluter sig på så sätt i viss mån till det naturliga individperspektivet och 

den progressiva pedagogiken. 

Ferm betonar vidare betydelsen av EU:s åtta nyckelkompetenser som ett annat sätt att se 

på kunnande än de fyra F:en. Enligt Europaparlamentets och EU:s ministerråds 
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rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande definieras kompetens som 

en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. Ferm skriver om näringsliv och 

högskolas föränderliga kunskapsbegrepp: 

Inom yrkeslivet används ofta begreppet yrkeskompetens. Yrkeskompetens 

beskrivs med hjälp av olika modeller. Som exempel kan nämnas Svenskt 

Näringsliv som använder begreppen kunskap, färdighet, förmåga och vilja. 

Även inom högskolesektorn är ett annat sätt att tala om kunskap under 

utarbetande. I samband med Bolognaprocessen använder lärosätena 

begreppen kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt 

värderingsförmåga och förhållningssätt (SOU 2008:27). 

Hon fortsätter:   

I såväl yrkeslivets exemplifierade modeller som i högskolesektorns 

Bolognamodell har kunskapsbegreppet en annan innebörd än den i 

läroplanen. I läroplanens modell är kunskap det vida begreppet som 

innehåller fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I de andra 

modellerna är kompetens det vida begreppet och kunskapsbegreppet en del 

i detta. Det finns i princip inga motsättningar mellan de olika modellerna. 

Skillnaderna handlar om hur man talar om kunskap och kompetens och 

vilka benämningar man använder för vad. Utifrån att jag betonar 

avnämarinflytandet så starkt i mina förslag finner jag det rimligt att 

läroplanen för de frivilliga skolformerna kan behöva ses över. Det kan 

handla om att se över hur generella perspektiv hanteras och hur kunskap 

beskrivs så att läroplanen fungerar för en gymnasieskola där avnämarna 

spelar en större roll än i dag. Jag anser dock inte att förändringar i Lpf 94 

ligger inom ramen för mitt uppdrag och lägger därför inga förslag till 

läroplansförändringar (SOU 2008:27, ss. 262-263). 

De	  gymnasiegemensamma	  ämnena	  

I utredningen slår Ferm fast att vissa ämnen är så grundläggande för förberedelsearbetet 

av eleverna till ett aktivt samhällsdeltagande och yrkesliv att de måste läsas av alla, det 

är de ämnen som nu kommer att kallas de gymnasiegemensamma. Anita Ferm bedömer 

svenska, engelska, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, 

naturkunskap, idrott och hälsa vara dessa ämnen som är nödvändiga med särskilt fokus 

på svenska, engelska och matematik. Historia, religionskunskap och samhällskunskap 

motiveras framförallt med skolans fostrande uppdrag varför exempelvis ämnet historia 
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ska ha sin tyngdpunkt i 1900-talets historia och samhällskunskapen i det moderna 

svenska samhället och demokrati, samhällsekonomi, privatekonomi samt samhälleliga 

institutioner. För att tillgodose behovet av elevernas medvetenhet om hållbar utveckling 

ska naturkunskapen inte bara ses som en förberedelse för högre studier utan också ge 

kunskaper härom. Genom idrott och hälsa ska eleverna inte bara få motion utan också få 

kunskaper om vikten av att sköta sin hälsa. I utredningen motiverar Ferm borttagandet 

av det tidigare kärnämnet estetisk verksamhet som gymnasiegemensamt ämne med att 

eleverna i den nya gymnasieskolan måste få möjlighet till ytterligare fördjupning inom 

sina respektive karaktärsämnen och att utrymme för ytterligare ett gymnasiegemensamt 

ämne därigenom saknas. Ferm tänker sig att varje skola istället görs skyldig att erbjuda 

någon form av estetisk kurs samt låta kulturella upplevelser och kreativt skapande ingå 

som en del i skolans verksamhet för att därmed möjliggöra ett uppfyllande av samtliga 

mål i läroplanen, hon skriver:  

Dagens kärnämneskurs Estetisk verksamhet finns i mina förslag inte med 

som ett gymnasiegemensamt ämne. Ett argument för detta är att eleverna 

ska ges möjlighet till ytterligare fördjupning inom karaktärsämnena och 

därmed en ökad yrkesförberedelse. Det gör att vissa av de ämnen som i 

dag fungerar som kärnämnen måste få ett mindre utrymme.  

När estetisk verksamhet inte längre finns med som ett 

gymnasiegemensamt ämne föreslår jag att det alltid ska erbjudas estetiska 

kurser som individuellt val på alla program. Vilka kurser som ska kunna 

erbjudas tar jag inte ställning till utan överlämnar det till Skolverkets 

fortsatta beredningsarbete. Jag anser dock inte att det ska vara dagens 

kärnämneskurs Estetisk verksamhet som ska erbjudas.   

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges att skolan 

ansvarar för att varje elev som slutfört gymnasieskolan kan hämta 

stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser. För att uppfylla 

detta mål måste skolan, enligt min uppfattning, se till att estetiska och 

kulturella inslag ingår i skolans verksamhet, även om det inte längre finns 

en obligatorisk kurs med detta syfte (SOU 2008:27, ss. 360-361). 

Någon diskussion eller vidare förklaring än ovanstående till varför kursen estetisk 

verksamhet inte längre ska läsas av alla gymnasieelever står inte att finna i utredningen.  
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Där Anita Ferm i första hand talar om avnämare och hur gymnasieskolan ska förbereda 

eleverna för ett yrkesliv eller vidare studier, tar läroplanen sin utgångspunkt i individen 

och individens kunskapsutveckling. Maria Pemsel på KMH pratar om skolans uppdrag 

att rusta eleven för att ta egna beslut och förbereda denne för vuxenlivet: 

Ja, för att det finns ju alltid en ram för en skola, och ramen för 

gymnasieskolan det är ungefär det du har med dig när du kommer dit och 

det är kraven som finns på andra sidan så att säga, och för 

yrkesprogrammen så finns det ju vissa krav för att du ska kunna ta jobbet i 

verkstaden eller köra bussen eller vad det nu är, och på högskolan så finns 

det vissa krav för att du ska kunna tillgodogöra dig en del av 

kurslitteraturen och sådär, men utöver de kraven så finns det massvis med 

krav, tycker jag, som man ställer på gymnasieskolan […] det går inte att 

komma ifrån att gymnasieskolans roll i livet är att utveckla eleven från 

barn till vuxen, och i det innebär ju också att du måste lära dig fatta egna 

beslut och då måste de valen vara möjliga. Valen som man i stor grad har 

tagit bort det är ju valen mellan program, eller valen i kombinationer av 

kunnande. […] Huvuduppdraget är fortfarande att forma till det man 

behöver kunna utanför, men det måste ju också finnas möjlighet till beslut 

på vägen för annars är man inte ett dugg vuxnare när man går ut gymnasiet 

än när man kom dit. 

Komparativ	  analys	  

Fem utredningar och propositioner ingår i den textanalys jag har gjort som utgår från 

läroplanen 1994 i mitt arbete. Dessa är: 

1) Växa med kunskap – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (Prop 

1990/91:85) 

2) Skola för bildning (SOU 1992:94) 

3) Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120) 

4) Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan (Prop. 

2003/04:140) 

5) Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (2008:27) 
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De två första är dels den proposition som utgör underlaget till såväl läroplanen för de 

frivilliga skolformerna 1994 som genomförandet av själva gymnasiereformen 1994 och 

den utredning som tydligast formulerar det vidgade kunskapsbegreppet. Detta är inget 

som ändras i de två senare, den utredning och den proposition som den 

socialdemokratiska regeringen lägger fram innan den återkallas av den borgerliga 

alliansen i och med valsegern 2006. Utgångspunkten i dessa var enligt Anita Ferm att 

fortsatt minska skillnaden mellan yrkesförberedande och teoretiska program, varför man 

inte föreslår färre kärnämnen eller tänker sig lyfta ut den estetiska verksamheten utan 

vidhåller kravet på de många generella kompetenserna där, medan Ferm i sin egen 

utredning istället argumenterar för en ökad grad av specialisering (SOU 2008:27, s. 206). 

De tydligaste skillnaderna mellan de fyra första skrivelserna och Ferms utredning är den 

betydande del Ferm ägnar avnämare, hur gymnasieskolan ska förbereda 

gymnasieeleverna för ett framtida yrkesliv eller vidare studier och förståelsen av 

begreppen kunskap, kompetens och bildning. Kanske kan här finnas en förklaring till 

varför den estetiska undervisningen inte ses omistlig hos Ferm då det vidgade 

kunskapsbegreppet hos hennes föregångare var ett av incitamenten 1994 för att införa 

kursen estetisk verksamhet som kärnämne? 

Reformen som senare implementeras och genomförs av skolverket på uppdrag av 

regeringen följer Anita Ferms utredning troget. I min intervju med Christina Månberg som 

på skolverket arbetat med den nya gymnasiereformen frågar jag om skolverket ser en 

skillnad i kunskapssyn mellan tidigare skrivelser och Anita Ferms utredning: 

Det svarar vi nej på, att vi inte gör, utan vi använder oss fortfarande av samma 

läroplanssyn, samma kunskapssyn, som den som uttrycks där. Sedan så 

uttrycker vi det med kunskaper om och färdigheter i att, förståelse av och 

förmåga att, det är våra fyra sätt att uttrycka kunskap på för vi tycker de är 

tydliga, och leder i rätt riktning, men man kan ju relatera dem till de fyra F:en. 

Man kan relatera dem till Aristoteles om vi vill, eller Europa om man vill. Vi har 

valt de här begreppen, men kunskapssynen är densamma. 

Hur har då kursen estetisk verksamhet fungerat på skolorna? Jag undrar om det finns en 

kvalitetsaspekt som gör att kursen inte längre anses nödvändig att läsa som ett 

obligatoriskt ämne då bland annat Anne Bamford (2009, ss. 85-90) framhåller kvaliteten 

som central för ämnets vikt och överlevnad. Under de senaste tio åren har ett flertal 

undersökningar Bamford studerat visat att estetiska kurser återkommande faller under en 
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acceptabel nivå på både nationella och regionala nivåer vad gäller tillgängligheten av 

kurser i estetiska ämnen och kvaliteten på de givna kurserna. Såväl kursinnehåll som 

kompetensen hos lärare är bristfällig. Dessa estetiska kurser med låg kvalitet saknar ofta 

en tydlig riktning eller mening och reduceras med viss rätt i skolans värld till ett 

tidsfördriv snarare än de seriösa studier under ledning av professionella konstnärliga lärare 

de var tänkta att vara (Bamford, 2009, s. 38). Detta är en bidragande orsak menar Anne 

Bamford till ämnets låga status och att estetiska kurser ofta prioriteras bort vid reformer 

och ekonomiska nedskärningar. 

Jag frågar Christina Månberg på skolverket om hur man sett på skolornas 

implementering av kursen estetisk verksamhet och det faktum att kursen inte alltid 

lyckats rikta in sig mot respektive programmål: 

Alltså det här med att det ska mot programmålen som det ju är idag, det är 

ju inget som särskiljer det ämnet från samtliga andra ämnen utan det är ju 

vårt uppdrag att som lärare då och rektor läsa kursplanerna som det är idag 

mot programmålen eller då ämnesplanerna mot examensmålen i framtiden, 

så det är inget som särskiljer. Sedan kan jag inte svara faktiskt på vad vi 

har gjort för typ av tester på hur estetisk verksamhet har funkat, men det 

kan ju finnas i våra lägesbedömningar och sådär, men det måste jag plocka 

fram i så fall, för att det har inte jag i huvudet hur kursen har fungerat. Att 

den togs bort det var ju utifrån platsbrist, för att få plats, och det är ju Anita 

Ferm som föreslår det i sin utredning och sedan så går man på det förslaget 

i propositionen. Den är ju inte bortplockad för att den fungerar dåligt. 

I ett resonemang kring yrkesprogrammen utvecklar Christina Månberg orsakerna till att 

kursen inte längre är obligatorisk i gy2011 och återkommer till argumentet att i 

konkurrens med de övriga förslagen om gymnasiegemensamma ämnen var det den 

estetiska verksamheten som drog det kortaste strået: 

Ja, och man måste nog i sammanhanget också resonera kring det här att 

skolan ska nå längre och att kvaliteten ska höjas. Går man ett 

yrkesprogram ska man bli färdig att börja arbeta, det heter yrkesprogram, 

det heter inte yrkesförberedande program, man kommer längre och 

likadant är det med de högskoleförberedande, fast de är då förberedande 

för högskolan. 
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Krav på kvalitetshöjning och införande av historia som ett gymnasiegemensamt ämne 

omöjliggör således ytterligare ämnen att ingå. I praktiken är det en prioriteringsfråga. 

Inför utformandet av styrdokumenten till gymnasiereformen 2011 gick skolverket ut till 

168 remissinstanser där Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, representerade 

musikområdet. Maria Pemsel, högskoleadjunkt på musiklärarutbildningen var en av dem 

som formulerade KMH:s remissyttrande och är engagerad i frågan om estetiska ämnens 

varande i den nya gymnasiereformen. KMH var i sitt remissyttrande starkt kritiska till 

gymnasiereformen i allmänhet och borttagandet av kursen estetisk verksamhet i 

synnerhet. Maria Pemsel menar till skillnad från skolverket, Anita Ferm och regeringen 

att problemet med hur kursen fungerar idag kan vara en orsak till den försvann: 

Det har funnits ett problem med den kursen rent planeringspraktiskt på 

många skolor […] om skolan har valt att dela kursen i olika val som musik, 

bild och sådär, då har man ju inte fått med sig hela programmet och då har 

man oftast fått kombinera elever från olika program i samma rum och då 

har man definitivt inte kunnat göra en programinriktning. Så att den har ju 

fungerat bäst där man liksom med hela fordonsklassen har kunnat gå ut 

och måla hiphopbilder på en vägg i verkstaden eller så, men det är väldigt 

få ställen där den har funkat så och då har den blivit utnyttjad som en sorts 

baskurs istället. Så att man kan väl säga att gymnasieskolorna har 

förvrängt innehållet i den och det kan vara en av anledningarna till att den 

faktiskt åkte ut, att man faktiskt tolkade den på ett annat sätt än det var 

tänkt ’94. För att hade man uppnått de här målen mer runt i kring 

kreativitet och skapande och programinriktning, som det faktiskt var tänkt, 

då hade man kanske också haft kursen kvar idag för då hade den varit 

implementerad hos alla lärare på ett helt annat sätt, då hade fler talat för 

den. 

I mina intervjuer med lärare är det gymnasieläraren Erik som är den som tydligast 

formulerar en idé om varför han tror att kursen estetisk verksamhet inte längre ska ingå 

som ett gymnasiegemensamt ämne. Erik har arbetat som gymnasielärare i Stockholm i 

snart nio år och undervisar i svenska och religion, han säger: 

Jag tror att det har att göra med samhällsklimatet nu, den borgerliga 

politiken som vi har är ju rätt tydlig med vad man värderar och vad man 

inte värderar. Man har fått meritpoäng för vissa ämnen då som matematik 

och språk, vilket kanske är rätt, jag vet inte, men det blir ju på bekostnad 
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av kreativiteten. Och samhället visar ju också att de är de ämnena som vi 

ska gynna; matematik, natur, teknik, samhälle, språk…så det blir ju på 

bekostnad av någonting och då får de estetiska ämnena stryka på foten där. 

Men varför man införde dem en gång i tiden, det är en bra fråga, det är ’94. 

Jag kan tänka mig att det hade att göra med att man hade en annan 

kunskapssyn, en annan regering och en annan kunskapssyn. Att kunskap 

tolkades bredare då än vad det gör nuförtiden. 

Forskaren Ken Robinson (2011) bidrar med ytterligare en förklaring där han menar att 

kreativitet ibland ses som en synonym till frispråkighet, varför det också kan oroa 

kritikerna. Det finns de som tänker sig kreativitet och fritt tänkande som en bidragande 

orsak till stök, bråk och oordning bland de unga snarare än ett fortsatt hårt arbete med 

seriösa skolämnen. I själva verket innebär kreativitet enligt Robinson ett lekfullt 

prövande av idéer på ett lustfyllt och fantasifullt sätt samtidigt som det förutsätter ett 

verkligt fokuserat arbete i genomförandet som förmåga att göra kritiska bedömningar för 

att ge ett konkret resultat. Kreativa processer och arbeten utvecklar en 

hantverksskicklighet jämte kontroll och kunskap, inte sällan på ett tvärvetenskapligt sätt 

där sambanden mellan olika företeelser blir det centrala. Kreativa processer och 

kreativitet handlar i högsta grad om kontroll och fokus snarare än att släppa något fritt 

eller låta unga spåra ur i okontrollerade verksamheter, något Robinson menar att många 

som drar upp riktlinjerna för skolans verksamhet och utveckling inte har förstått. 

Enligt min tolkning visar resultatet på fyra möjliga förklaringar till att man i 

gymnasiereformen 2011 väljer att inte längre låta kursen estetisk verksamhet vara ett 

gymnasiegemensamt ämne: 

1) Platsbrist, andra ämnen var viktigare att ha med. 

2) Undermålig kvalitet och otydlig implementering 

3) Skillnad i kunskapssyn, pedagogisk grundsyn och politik 

4) Rädsla för den kreativa frispråkigheten och risken för uppror 

Då utredningarna inför och efter genomförandet av gymnasiereformen 1994 domineras 

av referenser till progressiva pedagogiska forskare som John Dewey, Lev Vygotskij och 

Jean Piaget är referenserna i Anita Ferms utredning snarare till forskare inom andra 

områden som lärlings- och yrkesutbildning som Jonas Olofsson och Lennart Nilsson 
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samt branschorganisationer som Nutek och Svenskt Näringsliv. Här förefaller det 

föreligga en kursändring vad gäller bakgrund till de olika utredningarna och reformerna. 

När Pemsel talar om de utvalda remissinstanserna inför implementeringen av reformen 

så poängterar hon att av 168 remissinstanser fanns det en inom musikområdet, och det 

var KMH. Totalt representerades kulturområdet av fyra instanser. Maria Pemsel anser 

dessutom att utredningen och skolverket har förbisett stora delar av den pedagogiska 

forskning och kompetens som finns i landet, att man inte bara tagit in för få yttranden 

från forskarvärlden och kulturområdet utan också underlåtit att höra lärarkåren och dess 

erfarenheter (intervju Pemsel). 

Vad säger då lärarkåren om gymnasiereformen? Gymnasieläraren Erik tycker sig inte se 

någon omsorg tagen i reformen för vikten av estetiska och kreativa ämnen och hur de 

bidrar till elevernas kunskapsutveckling. På frågan om nödvändigheten att ha ett forum 

för estetiska ämnen och att erbjuda alla elever på gymnasieskolan möjligheten att 

uttrycka sig kreativt säger han sig vara upprörd över utvecklingen som nu sker. Erik 

menar att alla elever behöver utveckla färdigheter i självständigt och kritiskt tänkande 

för sitt vuxna liv i ett modernt samhälle, något man enligt Erik gör bäst i de konstnärliga 

och kreativa processerna, han säger: 

Därför att i den kreativa processen när man håller på och skapa musik eller 

bilder eller någonting, så grundläggs många andra banor i hjärnan. Det är 

ju märkligt om man har fattat det sambandet i vissa ämnen, som matematik 

till exempel, vi lär oss ju bra mycket mer matematik än vad vi behöver, 

därför att i våra hjärnor så ingår det massa andra saker. Man lär sig 

mängdlära och man lär sig strukturera, hjärnan ska utvecklas med ämnet 

och inte därför att alla måste kunna olika typer av algebra, det handlar om 

hjärnans utveckling. Där kan man motivera det, men man kan inte 

motivera ESV:n  (estetisk verksamhet) i svenskan eller andra skapande 

ämnen, eller historian för den delen och se hur hjärnan utvecklas av de här 

kreativa ämnena, det tycker jag är hur konstigt som helst. Hur kan det 

komma sig att fast forskningen visar på att sambandet är tydligt mellan 

kreativitet och skapande och lust, för den delen, för olika ämnen, att man 

ändå kan bortse i det ena fallet, men tillgodoräkna det i det andra som i 

matematiken, jag förstår det inte. 

Anne Bamford ger Erik rätt och vill med sin forskningsrapport visa att länder som har 

valt att satsa på estetiska ämnen och kreativ undervisning för att förbättra skolresultaten, 
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däribland Finland, Kanada och Sydkorea, ligger i topp kunskapsmässigt i Pisa:s 

undersökningar. I en intervju i tidningen Pedagogiska Magasinet talar hon om sina 

resultat vad gäller sambandet kreativitet, konstnärlighet och dess positiva inverkan på 

resultaten i andra ämnen: 

Numera finns det bokstavligen hyllmetrar med forskning som slår fast det 

här sambandet. Estetiska ämnen och kreativ undervisning stärker elevernas 

kritiska tänkande. Det förbättrar språkinlärning, särskilt skriva och läsa. Vi 

vet också att det förbättrar matematikresultaten, men endast den spatiala 

förmågan som används vid geometri och fraktaler. Det jag hänvisar till är 

den kreativa ansatsen. En NO-lärare kan vara en väldigt kreativ och 

konstnärlig lärare. I Finland och Kanada har man insett värdet av detta. 

Där måste alla lärarstudenter läsa konst. Men det måste vara bra kvalitet i 

den estetiska undervisningen, det vill säga kompetenta lärare som kan sitt 

estetiska verksamhetsområde. Var fjärde land hade i studien så dålig 

undervisning i estetiska ämnen att den istället hade en negativ effekt på 

undervisningen. Dålig konst- och kulturundervisning försämrade 

kreativiteten. (Höglund, 2009). 

I intervjun talar Anne Bamford om Sverige som ett föregångsland, som sett nyttan av 

kreativ undervisning och estetiska ämnen för elevernas utveckling och kunskaps-

inhämtning, tydligt formulerat i läroplaner och styrdokument. Hon säger sig nu vara 

orolig för den utveckling hon ser:	  

Sverige har ett internationellt rykte om sig att ha en kreativ och innovativ 

skola. Det är många länder som just därför vänder sig hit för att studera 

utbildningssystemet. Det som oroar mig nu är att det nu tycks finnas en 

press att gå ifrån det innovativa till förmån för en traditionell modell. Vi 

tycks leva i en kunskapsekonomi där de ekonomiska drivkrafterna alltmer 

handlar om kreativitet och innovationer. Det finns en stark press för ett 

mer innovativt samhälle. Men samtidigt finns det en motsatt strömning, en 

opinion som är orolig för skolresultaten och tror att lösningen är att gå 50 

år tillbaka i tiden. Men det finns inga bevis som stöder det. Det finns 

tvärtom bevis för att länder som har lyckats bra i test som Pisa, värderar 

estetiska ämnen och kreativitet högt (Höglund, 2009). 

Den pedagogiska forskningen verkar inte ha ändrat inriktning men däremot kan en klar 

ändring av fokus vad gäller vilken forskning som dikterar villkoren i svensk skolpolitik 
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kunna skönjas. Christina Månberg på skolverket delar inte Bamfords oro vad gäller det 

svenska skolväsendet, men instämmer i hennes analys. Hon anser liksom Bamford att 

det kreativa inslaget i pedagogiken är centralt och finner stöd för det i läroplanen men på 

ett annat sätt än tidigare. Månberg nämner vikten av entreprenörskap i gy2011 som ett 

område där det kreativa tänkandet krävs för att forma nya idéer och nya produkter:  

Det rent formella företagandet och vad som kommer med, men också 

kreativiteten, tänka utanför boxen, testa nya saker, våga dyka lite djupare 

och allt det här. Så att jag skulle vilja säga att kreativiteten den är med, på 

ett modernt sätt liksom, bland annat i uppfångandet av entreprenörskapet. 

Ytterligare ett komplicerande faktum är att enligt Bamfords undersökning utförs 

undervisningen i estetiska ämnen runtom i världen ungefär till lika stor del av lärare i 

allmänna ämnen som av specialister med kompetens inom musik, bild eller drama. 

Bamfords studie visar att lärare som inte är specialister ofta saknar eller har marginell 

utbildning inom det estetiska området. I sin rapport finner hon att lärare som inte har en 

specialutbildning i estetiska ämnen säger sig ha svårt att verbalisera tankar och känslor 

om konst och kultur och därmed saknar självförtroende för att uttrycka egna tankar och 

idéer om kulturupplevelser. Hur dessa lärare ska kunna förmedla någon vidare kunskap 

om kreativa processer eller konstnärliga upplevelser är för Bamford en gåta.	  Hon menar 

vidare att det är den givna akademiska hierarkin som gör att man tillåter en så stor del av 

undervisningen i de estetiska ämnena vara undermålig. Härmed undergräver man också 

vikten av dessa ämnen (Bamford, 2009).  

Anita Ferm skriver i sin utredning angående uppfyllandet av samtliga mål i Lpf94 

att: ”för att uppfylla detta mål måste skolan, enligt min uppfattning, se till att estetiska 

och kulturella inslag ingår i skolans verksamhet, även om det inte längre finns en 

obligatorisk kurs med detta syfte”. Den nya gymnasiereformen ska med avstamp i 

samma läroplan som den förra uppfylla de estetiska målen genom att implementera 

estetiska och kreativa moment i de ämnen som nu blir gymnasiegemensamma. 

De intervjuade lärarna känner sig inte förberedda för detta nya läraruppdrag vilket 

läraren Eriks svar på frågan om han sett några styrdokument över hur detta ska göras i 

hans kurser i svenska och religion tydligt visar: 

Nej, nej. Svenskaämnet har svällt, vi får 50 poäng mer än vi haft tidigare, 

från att ha varit 250 poäng på de här programmen som jag har undervisar 
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till att bli 300 på motsvarande. Men ingenstans i styrdokumenten står det 

hur man ska väva in det estetiska, det tror jag kommer att bli extremt 

individuellt upp till varje lärare, vad man klarar av och vad man har för 

bakgrund, men det finns ju inga direktiv för det här. 

De båda gymnasielärarna Gunnar och Inger får samma fråga om de känner sig 

förberedda genom styrdokument från skolverket. Gunnar som har undervisat i snart 30 

år i samhällskunskap, geografi och historia ställer sig tvekande inför detta nya 

läraruppdrag och svarar nekande på om han sett någon form av styrdokument: 

Nej, och jag är rädd att det där hänger på enskilda personer i och för sig, 

alltså man kan säkert göra på olika sätt, men ska det vara på det här viset 

då tycker jag att jag gärna vill ha en integration. Låt oss säga för 

enkelhetens skull att alla elever behöver drama, men då ska dramaläraren 

komma dit, låt oss säga under fyra veckor, och den ordinarie svenska- eller 

historieläraren, eller vad det nu är, vara med också. Dramaläraren är som 

den som driver själva dramaprojektet, innehållet i det driver exempelvis 

historieläraren, det är ett historieprojekt och det kanske ska utmynna i 

något tekniskt att det blir ett radioprogram som är dramatiserat av det här 

och då krävs det inte bara att det är historieläraren utan det krävs att det är 

dramaläraren och det kan krävas en musiklärare. 

Inger känner sig trots sina 17 år i skolan med undervisning i naturkunskap och filosofi 

oförberedd inför den nya reformen. Hon säger sig inte ha sett någon form av 

styrdokument eller stödmaterial från skolverk eller skola: 

Absolut inte. Och då känner jag så här att; om jag känner, för det är ju i 

biologin också när man pratar om sinnena så är vi ju inne på musiken, 

varför har musiken alltid haft en så stor betydelse för människor? Och då 

känner jag att; min kunskap där är ju så ytlig, får jag då med en 

musiklärare som har kunskap om det, eller en bildlärare eller en 

dramalärare, så blir det ju ett djup i det. […] Och då kan det här en djupare 

förståelse och ett intresse väckas på ett helt annat sätt än att jag med min 

ytliga kunskap tycker att; nu gör vi någonting. 

Inger ser här en tydlig risk att hon bidrar till ett förytligande av det som istället skulle 

kunna bidra till ett fördjupande av kunskapen. Hon fortsätter: 
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Det händer betydligt mindre…så är det nu när jag jobbade med 

dramaläraren här med en uppgift i ekologin när han är med och styr, jamen 

då utmanar ju han dem, jag ser ju inte det. Jag gör ju inte det, jag ser inte 

hur jag ska utmana dem, utan jag jobbar ju som dem, som eleverna, för jag 

har ju inte heller den där djupare kunskapen. Det är likadant om jag tar in 

musiken, jamen då skulle de för mig komponera, men jag skulle aldrig 

kunna utmana dem, för jag vet inte hur man gör. Och då är det förytligande, 

det är ett absolut förytligande. 

Jag tog upp lärarnas oro med Maria Pemsel på KMH för att höra hur hon resonerar kring 

de obefintliga planerna för uppfyllelsen av läroplanens samtliga mål. Inte heller hon 

känner till några dokument som reglerar eller stödjer implementeringen av estetiken i de 

ämnen som nu blir gymnasiegemensamma, hon håller med de intervjuade lärarna om att 

det är anmärkningsvärt: 

Ja, jo, men det är ju så att…för att det är inte riktigt genomfört på det sättet. 

Man har ju först gjort en förändring av gymnasieskolan utifrån något slags 

arbetslivs- och högskoleperspektiv och sedan har man tillsatt en ny 

lärarutbildning, men den riktar sig inte alls på det sättet till att förändra 

innehållet. Jag kan inte peka på något dokument som säger hur vi ska 

implementera det i utbildningen.  

Hennes slutsats blir att då dessa läroplanens mål riskerar att falla mellan stolarna. De 

enda hon kan se ha kompetens för detta är estetlärarna som då själva behöver 

marknadsföra sig som projektledare för att gå in och ta de här momenten i befintliga 

kurser: 

Ja, för uppdraget ligger inte hos rektorerna som ett tydligt uppdrag och om man 

tittar på det rent ekonomiskt så har rektorerna inget uppdrag mer än att se till att 

utbildningarna blir genomförda. 

Pemsel ser en möjlighet att uppfylla målen i Lpf94 genom att låta estetlärare gå 

in i den reguljära undervisningen, antingen som projektledare eller som resurser. 

Hon har dock inte sett något stöd för detta från vare sig skolverk eller skola. 
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Vems	  är	  uppdraget? 

I intervjun framkom att Christina Månberg ser en risk med att skolverket i och med 

reformen förlorar ett kraftfullt styrmedel vad gäller implementeringen av estetiska 

kurser och ämnen i skolan samtidigt som hon inte ser detta som något allvarligt problem.  

Hon menar att man genom att tona ner vikten av de kreativa processerna, det praktiska 

görandet, och istället ha en estetisk undervisning mer inriktad på ett analyserande och 

konsumerande av konst och kultur inte behöver ha samma grad av specialkompetens. 

Christina Månberg bekräftar också att skolverket inte har tagit fram något styrdokument 

eller stödmaterial för att säkerställa att dessa läroplanens mål uppfylls genom moment i 

övriga kurser i den nya gymnasieskolan då ansvaret för detta vilar på kommunerna och 

huvudmännen, inte hos skolverket. Christina Månberg ser det inte som någon större 

fråga: 

Jag ser det inte så bekymmersamt egentligen, utan precis som vilket annat 

av de här generella perspektiven som helst, som till exempel 

entreprenörskap eftersom vi varit inne i det, men om jag tar något av mina 

gamla ämnen, engelska och svenska, så där behöver man knappt diskutera 

det därför att där finns det: man ska använda film och andra medier och se 

hur de samspelar med texten, det är på något sätt redan där per automatik. 

Jag tror att varje lärare skulle kunna plocka upp saker från sina ämnen. 

Vi pratar vidare om de kreativa processerna, estetiska ämnen, elevernas 

kulturella bildning och träning i att kunna tillgodogöra sig kultur och att det nu 

finns en risk med att likvärdigheten äventyras när man inte längre har 

kompetenta lärare i de moment de är ålagda att genomföra. Christina Månberg 

håller med om att de föreligger en sådan risk. 

Jag inflikar att man i det här resonemanget kan missa själva görandet eller 

själva den kreativa processen då de undervisande lärarna inte längre har 

grundkompetensen. Christina Månberg håller med om att det är mindre fokus 

på görandet men tänker att man då kan plocka in den kompetensen i likhet med 

det Maria Pemsel föreslår varpå hon snabbt ändrar sig då det ännu inte är 

formulerat i ämnesplanerna. Hon för istället ett resonemang om det verkligen är 

görandet vi ska hålla på med i den kreativa verksamheten: ”Absolut, absolut, 

men frågan är om det är görande man ska hålla på med faktiskt? Det är ju 

grundfrågan.” 
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Sammanfattning	  av	  situationen	  

Varken skolverket eller skolan har förberett de intervjuade lärarna inför deras 

nya uppdrag där de ska inkludera estetiska och kreativa moment i sin 

undervisning på en nivå som gör att eleverna kan nå läroplanens mål om estetik, 

kreativitet och kulturell bildning. De tre intervjuade lärarna samt 

högskoleadjunkten Maria Pemsel är oroad inför detta och menar att man 

riskerar en undervisning med undermålig kvalitet. Skolverket ser inte samma 

problem utan menar att det snarare handlar om var man lägger fokus i 

undervisningen, kreativ verksamhet behöver i första hand inte handla om att 

skapa eller göra, fokus kan istället läggas mer på konsumtion och analys. Det 

finns ännu inga direktiv från skolverk eller skola som möjliggör ett 

involverande av den specialkompetens som lärare i estetiska ämnen besitter. 
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Diskussion	  
Det är efter sammanställningen av utredningar och propositioner tydligt att läroplanen 

från 1994 går att tolka på väldigt olika sätt och utifrån olika utgångspunkter. Då 

utredningarna och propositionerna från den socialdemokratiska regeringen tydligt har 

tagit influenser från progressivt forskarhåll stödjer sig den borgerliga reformen och 

utredningen mer på utredningar som handlar om hur lärlings- och yrkesprogram ska 

utvecklas och hur skolan ska fungera i samarbete med marknad och vidareutbildning. 

Det är ingenting som pekar på att den pedagogiska forskningen ändrat riktning vad 

gäller vikten av kreativitet och ämnen med uttalat kreativt innehåll för kvalitativ och 

effektiv undervisning. Det är snarare en fråga om vem och vilka idéer man som utredare 

eller beslutsfattare valt att utgå ifrån. 

Trots att de resultat Anne Bamford (2009) redovisar i sin omfattande studie, The Wow 

Factor, och de teser om kreativitet som Ken Robinson (2011) ställer upp i sin bok Out 

Of Our Minds, gör gällande att vårt skolsystem i allra högsta grad behöver genomsyras 

av kreativitet och konstnärligt skapande för att skapa verkligt effektiv och lustfylld 

undervisning, återfinns inga formuleringar i Ferms utredning som inbegriper 

resonemang av det slag dessa forskare för. Robinson beskriver skolans uppdrag som 

tredelat, inte olikt det uppdrag som Lpf94 ger åt den svenska gymnasieskolan, där 

skolan ska utveckla individuella talanger och mottagligheten hos eleverna, utveckla en 

djupare förståelse hos eleverna av världen genom kulturell bildning och eget kreativt 

arbete samt ge eleverna de färdigheter som behövs för att genomföra ett arbete och vara 

ekonomiskt produktiv. Detta är den modell och det uppdrag ett modernt utbildnings-

väsende måste ha enligt Robinson och här anser han att den industriella/akademiska 

utbildningsmodellen fatalt har misslyckas (Robinson, 2011, s.79). 

Vad gäller själva borttagandet av estetisk verksamhet som obligatorisk kurs är den 

officiella förklaringen från utredare och skolverk att det gjordes på grund av platsbrist. 

Det innebär en prioritering som i sin tur betyder att något värderades högre. En 

förklaring kan vara den som Anne Bamford (2009) visar i sin studie; att kreativa och 

konstnärliga ämnen ofta är de första man prioriterar bort vid reformer då det är ämnen 

som står lågt i utbildningshierarkin. Detta innebär inte bara att man gärna anser det som 

något att ha eller mista utan också något som inte nödvändigtvis måste genomföras på 

någon högre nivå. Undermålig kvalitet bidrar till att urholka kreativa och konstnärliga 
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ämnens status (Bamford, 2009). Maria Pemsel vid KMH är inne på en liknande linje då 

hon menar att undervisningen i kursen estetisk verksamhet och implementeringen på 

skolan i många fall har varit av tvivelaktig kvalitet och otydlig. Detta håller inte 

Christina Månberg på skolverket med om och säger uttryckligen att kursen inte försvann 

på grund av dålig kvalitet. Hon får medhåll av idéhistorikern Sven-Eric Liedman som i 

sin debattbok Hets berör detta men ser ett annat skäl än platsbrist som förklaringsmodell 

för att estetiska ämnen inte längre anses omistligt för alla elever: 

Säkert är åtminstone att det inte var något flagrant misslyckande som låg 

bakom att de i stort sett lyfts ut ur det gymnasium som nu tar form. Skälet 

var strikt utilistiskt: färg och form, pensel och scen kan nog vara bra för 

blivande konstnärer av olika slag. Låt sådana särbegåvningar få ett 

specialprogram. Låt de andra få möjlighet att välja någon liten kurs till 

förströelse. Den blivande entreprenören behöver inte så mycket estetiska 

övningar. I stort sett ska han ha lekt färdigt i förskolan (Liedman, 2011). 

En möjlig radikal tolkning står Robinson för. Robinson (2011) menar att kreativitet 

ibland ses som en synonym till frispråkighet, varför det också oroar kritikerna, att 

kreativitet här skulle kunna leda till stök, bråk och oordning i skolan. Robinson 

utvecklar detta resonemang vidare genom att tala om den okunskap han anser finns hos 

många av de som drar upp riktlinjerna för skolans verksamhet om vad en kreativ 

undervisning i realiteten innebär. 

Jag ser två riktningar formera sig som motståndare i den pedagogiska debatten där den 

ena representeras av en återgång till en mer auktoritär och stramt hållen skola med högre 

grad av detaljstyrning med mer fokus på detalj- och faktakunskaper medan den andra 

talar om vikten av att i första hand implementera kreativiteten som centralt 

genomgående moment i all form av undervisning. Den senare riktningen menar att man 

genom att nå elevernas nyfikenhet kan skapa engagemang hos eleverna vilket i sin tur 

skapar arbetsro, fokus och ordning. 

Det finns lärare, pedagogiska forskare och debattörer som upplever den nya 

gymnasiereformen som en återgång till en skola från det gamla industrisamhället och ser 

risker med att förbereda elever för vad man menar hör till en svunnen tid. En 

framträdande debattör som rönt mycket uppmärksamhet är Dagens Nyheters Maciej 

Zaremba som tvärtemot detta ansluter sig till en mer stram och auktoritär syn på 

utformandet av framtidens skola i en uppmärksammad artikelserie om den svenska 
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skolan publicerad i Dagens Nyheter i april i år (Zaremba, 2011). Zaremba får i sin 

önskan att vilja ha mer ordning och auktoritet i skolan med vad en del ser som gamla 

metoder mothugg från bland annat Sven-Eric Liedman som menar att Zaremba ansluter 

sig till en förenklad kunskapssyn och med felaktiga föreställningar om det svenska 

skolsystemet drar ohållbara slutsatser (DN 27/4, 2011). 

Kanske kan den förskjutning av definition vad gäller kunskapsbegreppet mellan 

införandet av Lpf 94 och Anita Ferms utredning avslöja något om orsakerna till kursens 

borttagande. Här kan man se en tänkbar förklaring till varför kursen estetisk verksamhet 

inte längre anses oumbärlig. Med ett enklare kunskapsbegrepp som inte i lika hög grad 

behöver fördjupas eller vidgas försvinner ett av de ursprungliga incitamenten till den 

estetiska undervisningen och den skapande verksamheten. 

En annan förklaring kan vara förändringen av gymnasieskolans uppdrag. Där man 

tidigare talade om det tredelade uppdraget hör vi Ferm i huvudsak tala om hur skolan 

ska förbereda eleverna för ett yrkesliv eller vidare studier och därmed vikten av en ökad 

samverkan mellan gymnasieskola, näringsliv och högskola. Denna förändring av 

uppdragsbeskrivning hjälper oss att förstå bakgrunden till prioriteringen av de 

gymnasiegemensamma ämnena, även om utredningen inte vill ge oss hela bilden. 

Samtliga tre intervjuade lärare upplever en oro över hur de ska kunna genomföra de 

estetiska och kreativa moment som från och med hösten 2011 ska ingå i deras 

gymnasiegemensamma ämnen. Ingen av dem har sett någon form av styrdokument eller 

stödmaterial, det står inget att läsa i vare sig kursplaner eller programbeskrivningar, 

skolan har inga egna dokument eller planer på kompetensutveckling. Skolverket ser inte 

detta som sitt ansvar då de i och med reformen 2011 inte längre förfogar över något 

styrdokument, ansvaret ligger därmed framöver på respektive huvudman att se till att 

samtliga av läroplanens mål uppfylls för samtliga elever, också de som handlar om 

estetiska värden. Någon skrivelse eller plan för att involvera de tidigare lärarna i 

estetiska ämnen finns inte.  

Christina Månberg menar att målen visst går att uppfylla om än på annat sätt, med mer 

fokus på konsumtion och analys än görande samt inriktning mot entreprenörskap, något 

som Ken Robinson ställer sig tveksam till. Robinson pekar på de stora vinsterna med att 

ha kreativitet som största fokus i utbildningen; förutom att stimulera nyfikenheten och 

lusten till lärande så utvecklar de kreativa processer förmåga till bedömning och kritiskt 
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tänkande, något som i läroplanen anses vara en av de viktigaste färdigheter en skola kan 

ge sina elever för ett framtida liv i vårt moderna informationssamhälle (Robinson, 2011).  

Sammanfattande	  reflektioner	  

Den största förändringen ser vi då den borgerliga regeringen efter valsegern väljer att 

återkalla socialdemokraternas proposition om en reformerad gymnasieskola 2007 för att 

tillsätta Anita Ferm som ensamutredare. Vid ett första påseende verkar inte skillnaderna 

vara så stora, men när man granskar utredningar och propositioner noggrannare finner man 

stora skillnader i så grundläggande saker som vad själva kunskapsbegreppet innebär och 

vad gymnasieskolans uppgift ska vara. Utredare som skolpolitiker tar utgångspunkt för 

sina resonemang i diametralt olika läger. Där det socialdemokratiska reformarbetet anslutit 

sig till vad Ken Robinson kallar den naturliga individen har den borgerliga sidan låtit 

skriva sig som den rationella (Robinson, 2011). Genom dessa Robinsonska glasögon 

framstår skillnaderna såväl klara som konsekvent genomförda. 

Att förstå varför estetiska ämnen inte var prioriterade i den nya gymnasiereformen 2011 

ter sig inte längre märkligt, kursen försvann inte i första hand på grund av låg kvalitet eller 

rädsla för att skapa upprorsmakare utan på grund av att kunskapssynen och synen på 

skolans uppdrag helt enkelt skiljer sig så mycket från den tidigare regeringens att ämnet 

inte längre ansågs vara så viktigt. Denna tes bekräftas också av att man inte från något 

beslutandehåll fäster så stor vikt vid att de mål som kursen tidigare täckte upp i läroplanen 

nu riskerar att lämnas ouppfyllda. Dessa mål ska i gy2011 uppfyllas genom en icke 

formulerad implementering av estetiska och kreativa moment i övriga 

gymnasiegemensamma ämnen. Där läroplanskommittén i Skola för bildning (SOU 

1992:94) väljer att inleda med ett citat av Ellen Key väljer jag att avsluta med hennes 

analys som trots att den är mer än 100 år gammal känns dagsaktuell: 

Bildningsanlaget kan emellertid - som alla naturens gåfvor - utvecklas eller 

undertryckas. Det senare sker, i regeln, genom det nu rådande skolsystemet. Den 

mängd af hvarandra jagande intryck, som en enda skoldag nu erbjuder, förslöa 

tankekraften lika väl som känslan och fantasien. Af allt det myckna stoff, som 

nutidens ofta ypperliga undervisning tillför barnen, är det en ytterligt liten del, 

hvilken genom innerlighet i tillägnelsen blir deras egendom, eller, med andra ord, 

för dem varder ett bildningsmedel. Det för den personliga utvecklingen 

oumbärliga själfarbetet består endast i läxplugg, emedan tiden nästan aldrig 

räcker till för att läsa böcker, dvs. dricka ur källorna till de kunskaper, dem 
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lärjungarna under femton år af sitt lif i stället intaga som mixturer, i vissa 

teskedtal om dagen. 

Utom denna, mot all äkta bildning grundfientliga, mångfald af stoff och ytlighet i 

tillägnelsen af stoffet, kommer äfven att undervisningen ofta är ensidigt 

förståndsmässig, så att känsla och fantasi erhålla föga näring. 

I stället för det innerliga samband med mänskligheten och samtiden, som borde 

vara skolans resultat, ser man hos den ungdom, som utgår från skolsalarna, en 

ifrig sträfvan att inpassa alla mötande erfarenheter i abstrakta kategorier. Hvad 

denna ungdom framför allt saknar, det är just den äkta bildning, hvilken medför 

en djup humanitet, ger förmågan att erkänna det goda hos olika tänkande och att 

förstå det lefvande lifvets mångskiftande företeelser (SOU 1992:94 se Key 1897).
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Bilagor	  

Bilaga	  1,	  intervjumallar	  

Lärare	  

1)	  Varför	  blev	  du	  lärare?	  

	  

2)	  Hur	  länge	  har	  du	  varit	  lärare?	  

	  

3)	  Vad	  tycker	  du	  att	  eleverna	  måste	  ha	  med	  sig	  när	  de	  går	  ut	  gymnasieskolan?	  

	  

4)	  Ser	  du	  med	  din	  erfarenhet	  som	  lärare	  några	  generella	  skillnader	  på	  de	  	  	  
	  	  	  	  	  elevgrupper	  som	  går	  utbildningar	  som	  är	  tydligt	  kreativa	  som	  musik	  och	  bild	  	  
	  	  	  	  	  jämfört	  med	  de	  som	  inte	  är	  det?	  

	  

5)	  Arbetar	  du	  med	  kreativitet	  i	  din	  egen	  undervisning?	  

	  

6)	  Hur	  ser	  du	  på	  det	  faktum	  att	  man	  inte	  längre	  har	  ett	  estetiskt	  ämne	  som	  	  
	  	  	  	  	  gymnasiegemensamt?	  

	  

7)	  Varför	  tror	  du	  att	  man	  införde	  ämnet	  estetisk	  verksamhet	  från	  början	  och	  vad	  är	  	  
	  	  	  	  	  det	  som	  gör	  att	  man	  nu	  tar	  bort	  det?	  

	  

8)	  När	  ämnet	  estetisk	  verksamhet	  tas	  bort	  som	  gymnasiegemensamt	  ämne	  ska	  	  
	  	  	  	  	  istället	  läroplanens	  estetiska	  mål	  uppfylla	  av	  de	  befintliga	  gymnasiegemen-‐	  
	  	  	  	  	  samma	  ämnen,	  hur	  har	  du	  förberetts	  för	  detta	  nya	  uppdrag?	  Vilka	  styrdokument	  	  
	  	  	  	  	  har	  du	  tagit	  del	  av?	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Maria Pemsel 

1) Beskriv din bakgrund, hur hamnade du på KMH? 

2) Beskriv din roll på musikhögskolan. 

3) Vad handlar projektet Botkyrka-KMH om? 

4) Vilka ämnen är omistliga för elever på en gymnasieskola, vilken kunskap måste  

    eleverna ha med sig när de går ut? 

5) Hur tänker du kring kreativitet som en del i all undervisning?  

6) Enl lpf94 ska ESV ge kulturell bildning, tränas i att uttrycka sig kreativt men också  

    påverka karaktärsämnen på programmet positivt, synpunkter – nu är det inte med som  

    gymnasiegemensamt ämne, hur ser du på det? 

7) Hur förbereder ni era studenter för att undervisa i kursen? Vad ska kursen innhålla  

    och ge eleverna på gymnasiet? 

8) I utredningen till GY2011 skrivs det att skolan måste se till att estetiska och  

    kulturella inslag ingår i verksamheten, även om det inte finns en obligatorisk kurs  

   med detta syfte, ingenstans i ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma ämnen  

   nämns detta som mål eller i betygskriterierna, hur tänker du kring det? 

9) Att arbeta ämnesövergripande, i projekt och i arbeten liknande portföljmodellen är  

    pedagogiska grepp som de flesta är överens om bidrar till att göra undervisningen  

   meningsfull, motivera eleverna samt fördjupa kunskapen och lärandet – hur ser du på  

   möjligheten till möjligheterna till liknande arbetssätt i och med GY2011? 

10) Estetik för alla? Skolverkets analys från år 2000 av gymnasieförändringen i början  

     1990-talet, elever på yrkesprogrammen ser inte nyttan med kärnämnen, ser kurserna  

     som abstrakt och teoretisk? 

 11) Utredningen ålägger alla gymnasieskolor att ebjuda åtminstone någon av de kurser  

       som innehåller ett estetiskt ämne som en valbar kurs, hur ser du på det? 

 

 

 



	  

Skolverket, Christina Månberg 
 

1) Bakgrund, hur hamnade du på skolverket? 

2) Roll på skolverket och i den gymnasiereformen? 

3) Vilka ämnen är omistliga för elever på en gymnasieskola, vilken kunskap måste  

    eleverna ha med sig när de går ut? 

4) Hur tänker du kring kreativitet som en del i all undervisning? Är det något som  

    fortfarande är relevant? 

5) ESV ska ge kulturell bildning, tränas i att uttrycka sig kreativt men också påverka  

    karaktärsämnen på programmet positivt, synpunkter? 

6) När man införde estetisk verksamhet som kärnämne i och med lpf94, vad föregick de  

    besluten? 

7) När man i och med GY2011 väljer att lyfta bort samma ämne från de  

   gymnasiegemensamma, vad föregick de besluten? 

8) I betänkandet till läroplanerna från 1994 skriver man om de fyra  

   kunskapsfärdigheterna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och hur de inte  

   måste samverka utan i praktiken är beroende av varandra, på vilket sätt menar man att  

   det sättet att tänka har förlorat sin relevans 2011? Liknande formuleringar nämns inte  

   i Anita Ferms utredning. 

9) På vilket sätt vill skolverket se till att målen från läroplanen 1994 om kulturell  

    bildning och kretivitet tillgodoses? 

10) I utredningen till GY2011 skrivs det att skolan måste se till att estetiska och  

      kulturella inslag ingår i verksamheten, även om det inte finns en obligatorisk kurs  

      med detta syfte, hur har man från skolverket förberett lärarna i de  

     gymnasiegemensamma ämnen för detta nya krav? 

11) Kompetensen i de olika estetiska ämnena ska nu täckas upp av ordinarie  

      gymnasiegemensamma lärare, hur tänker man kompetensutveckla dem? 

12) Oro för att målen med estetik, kulturoch skapande blir upp till den enskilde läraren,  

      likvärdighet? 



	  

13) Anita Ferm tar mycket intryck av Skolverkets attitydundersökning 2006 och  

     Skolverkets lägesbedömning 2007, på vilket sätt tycker du att hon har omformulerat  

    de problem som visas där till konkreta lösningar? 

14) Skolverkets analys från år 2000 av gymnasieförändringen i början 1990-talet, elever  

      på yrkesprogrammen ser inte nyttan med kärnämnen, ser kurserna som abstrakt och  

      teoretisk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Bilaga	  2,	  svar	  från	  utbildningsdepartementet	  
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Utbildningsdepartementet 
 

Gymnasieenheten 

Ämnesråd 

Gudrun Wirmark 

 

David Lennartsson 
david.lennartsson@ljudstugan.se 

 
Hej David! 
 
Tack för ditt brev till utbildningsminister Jan Björklund med förfrågan 
om en intervju. Jag har blivit ombedd att svara. 
 
Statsråden och tjänstemän i Utbildningsdepartementet får ofta frågor 
från studerande på olika nivåer som rör underlag för uppsatser och andra 
arbeten. Vår tid räcker dessvärre inte till för att lämna sådana uppgifter. 
Du kan säkert få hjälp och handledning genom bibliotekarie på ditt 
högskolebibliotek eller av din handledare hur du kan gå till väga för att 
söka den information du behöver.  
 
I regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan (prop. 2008/09: 199) anges vad som ligger till grund för 
regeringens ställningstaganden i frågor som rör förändringarna i 
gymnasieskolan. Regeringens direktiv till gymnasieutredningen kan 
också vara av intresse samt utredningens betänkande Framtidsvägen �– en 
reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Vidare kan det finnas frågor 
och interpellationer samt utbildningsministerns svar på dessa i riksdagens 
arkiv som kan vara av intresse i sammanhanget.  
 
Lycka till med examensarbetet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Gudrun Wirmark 
 

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@education.ministry.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00    

Besöksadress Telefax  
Drottninggatan 16 08-21 68 13  
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Kursplan för ESV1201 - Estetisk verksamhet

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:10

50 poäng

ÄMNE:

Estetisk verksamhet

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel

kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande

ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser

kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser.

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé eller en tanke.

Eleven beskriver och kommenterar sitt eget skapande.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven diskuterar och tolkar olika konstnärliga uttryck och företeelser.

Eleven använder sina kunskaper inom något estetiskt uttrycksmedel på ett kreativt sätt i

nya sammanhang.

Eleven värderar sitt eget skapande.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och kreativt sätt.

Eleven diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultatet av sitt eget arbete.

Eleven motiverar val av uttryckssätt och dess betydelse för slutresultatet.
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