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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka synen på den högskoleförberedande utbildningen 

Bild och formgivning hos skolledning och elever - hur inriktningen beskrivs med fokus på 

status och framtidsmöjligheter för eleverna. GY11 medförde att estetiska färdigheter 

nedvärderades inom gymnasieskolan och i uppsatsen beskrivs hur kunskapssynen på teori 

kontra praktik ger avtryck både inom skolan och i världen utanför. 

 

Frågeställningen är formulerad med en huvudfråga och en underfråga: Hur konstrueras 

inriktningen Bild och formgivning diskursivt hos bildelever och skolledare? Vilka tänkbara 

konsekvenser kan skönjas för hur elever och skolledare värderar inriktningen Bild & 

Formgivning och hur dess elever ser på sig själva och sin framtid?  

Det empiriska materialet består två intervjuer med skolledare, en enkätundersökning i tre 

bildestetklasser, fältanteckningar under bildlektioner, elevdiskussioner, elevbilder och deras 

bildanalyser. Materialet analyserades med hjälp av diskursanalys och kritisk diskursanalys. 

 

För att undersöka estetelevers uppfattning om sina framtidsutsikter och vad deras 

gymnasieutbildning kan leda till, fick elever i tre klasser gissa vilka (högskole-) 

yrkesutbildningar de var behöriga att söka. Skolledarnas utsagor om inriktningen, dess elever 

och effekter av GY11 på det estetiska programmet, stämde delvis överens och skilde sig 

delvis markant. Estetelever i en klass diskuterade kring ”Bildens roll i samhället” och 

”Inriktningen Bild och formgivning”, och arbetade sedan med affischer på samma tema. Som 

slutuppgift utförde de därefter bildanalyser på varandras bilder. 

 

Det finns en diskursiv kamp där olika värderingar tävlar om att fylla ”estet” med innehåll som 

kan ha konsekvenser för den enskilda esteteleven efter genomförd gymnasieutbildning. 

Språkmedvetenhet kan förändra den sociala praktiken och dess konsekvenser – uppsatsens 

essens är att det är angeläget att diskutera diskursen ”esteter” så att den så småningom får 

tillbaka den självklart jämlika position i samhället som behövs i ett framtidsperspektiv.   

 

NYCKELORD: Bild och formgivning, estetiska programmet, status, GY11, kunskapssyn, 

teori och praktik, bild, kritisk diskursanalys, identitet, estetik 

 

ENGLISH TITLE:  

Visual arts and Design - the discourse on a college level educational program in 2015. 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

Bilden på framsidan är ett bildcollage med de elever som medverkat i studien om bildens och 

inriktningens betydelse vårterminen 2015. I collaget har jag också tagit med två av elevernas 

affischer, Fridas ” Vad händer med världen utan oss?” och Sabinas ”ett liv utan esteter…” (se 

sida 21). 

Kunskapssynen där teori värderas högre än praktik präglar skolan såväl som omvärlden. 

Tolkande och kritisk textanalys värdesätts allt högre trots att den motsatta uppfattningen 

samtidigt vinner mark - ett modernt samhälle blir allt mer avhängigt av estetiska uttryck, 

kunskapsformer och förmågor. 

 

1.1 Introduktion 

Under min uppväxt fanns ingen värdediskrepans mellan det som jag senare förstod var teori 

och praktik – det var lika värdefullt och fint att läsa, skriva eller spela schack som att måla, 

dansa eller spela piano. Lika fint att vara konstnär som journalist. Personligen har jag med 

andra ord svårt att förstå att Bild och formgivningsämnena skulle ha lägre status än andra, och 

vikten av att så många teoretiska bedömningskriterier i GY11 har införts i de estetiska 

ämnena.  

1974 började jag på Teckningslärarinstitutet, TI och det yrke jag valde borgade då för både 

hög status och lön, och därtill intressanta arbetsuppgifter. Jag har arbetat både på högstadiet 

och på gymnasiet efter min utbildning. 

Sedan 1980-talet har lärare oavsett ämne och stadie i Sverige fått både försämrad lön och 

arbetstid, samtidigt som arbetsuppgifterna ökat och vår status har sjunkit. Som exempel kan 

nämnas den senaste OECD-rapporten som bland annat påpekar att ”lärarna behöver bli 

skickligare”, ett annat är lönestatistik mellan 1978 och år 2009 som talar sitt tydliga språk – 

implicit uttrycks att lärarna har förlorat sin tidigare position i samhället.1 Samtidigt har den 

rådande kunskapssynen på teori kontra praktik gett avtryck både inom skolan och i världen 

utanför. I och med genomförandet av GY 11 ser vi en relativ nedvärdering av estetiska 

färdigheter gentemot teoretisk kunskap inom gymnasieskolan. Dessutom finns en allmän idé 

att samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga inriktningar har störst samhällsnytta. 

Estetelever och dess lärare påverkas självklart av omgivningens uppfattning om det arbete de 

                                                 
1 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/538642?programid=1637 (0:41:58) (hämtad 2015-05-06); 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/perspektiv-pa-lararloner-del-7-lararlonerna-igar-idag-och-imorgon  

(hämtad  2015-05-12). 

https://mail.jarfalla.se/owa/redir.aspx?C=BBZBjawa4kK9apTbjBjtDecty-KYXNIIaw0Gms6NailBVbyGNBPZeMml0TUlWZnJIrta1Rz_g3E.&URL=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2favsnitt%2f538642%3fprogramid%3d1637
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bedriver och i denna studie undersöker jag hur elever och ledning uttalar sig om inriktningen 

Bild och formgivning inom det Estetiska Programmet. 

 

1.2 Bakgrund 

Skolan är en betydelsefull förmedlare och traditionsbärare av både vår förmåga till samarbete 

och vår kreativitet, fantasi och skapande förmåga. I detta sammanhang borde de estetiska 

ämnena vara självklara med både praktiska och teoretiska inslag. Men sedan åttiotalet har 

olika politiska åtgärder och prioriteringar minskat utrymmet för dessa ämnen både på 

högstadiet och på gymnasiet. Exempelvis ersattes det obligatoriska ämnet Estetisk verksamhet 

med ämnet Historia i och med GY11. Göran Linde skriver i Det ska ni veta! En introduktion 

till läroplansteori att det yppersta beviset på bildning i framtiden, blir tolkande och kritisk 

textanalys. I nuvarande kursplaner och betygskriterier finns starka tecken på det: 

Inte bara textanalytisk förmåga kan (också spekulativt) antas bli en ny markör för studiebegåvning och ett 

medel för överspridning. Tecken som antyder detta är den ökade vikt som läggs vid skriftliga 

examensarbeten i såväl gymnasieskolan som i högre utbildning. I lärarutbildningen krävs numera ett 

uppsatsarbete motsvarande en C-uppsats. Skrivförmågan har blivit den nya intellektuella prövostenen.2 

 

Ljus framtid (?) 

Framtidens arbetsmarknad spås att automatiseras i ännu högre grad än idag, vilket medför att 

många arbeten försvinner. Mycket tyder dock på att estetiska yrken kommer att överleva: ”De 

yrken som nu och i framtiden löper minst risk att automatiseras är de som kräver 

”fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, förmåga att övertala, och omtanke om andra 

människor” (min kursivering).3 Detta skrev Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet samt 

professor vid KTH, och Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet 

samt vd för Stiftelsen för strategisk forskning, sommaren 2014. 

En stor del av vardagligt liv består av estetiska intryck och uttryck av olika slag, och Sveriges 

BNP består till betydande del av kulturell export.4 Men den nya rektorn på Handelshögskolan, 

Lars Strannegård, ser ändå inte denna som enbart en tillväxtfaktor, när han formulerade sig 

som ordförande i Kulturrådet om kulturens egenvärde: 

Nyttoretoriken har letat sig in i så många delar av kulturens områden att det är angeläget att påminna om 

vad ekonomi de facto handlar om. / … / ekonomi är ett medel och kultur ett mål. Utan minsta 

storvulenhet kan man faktiskt hävda att kulturyttringar är centrala komponenter i livets essens. I våra 

samtal i forskargruppen reflekterar vi ofta över att det faktum att det i många sammanhang verkar ha 

glömts bort att kultur är samhällsbärande och meningsskapande. Kulturen får oss att se det vackra, det 

                                                 
2 Linde, Göran (2000/2012) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, tredje upplagan, 

Studentlitteratur, s. 103. 
3 http://www.stratresearch.se/sv/ssf/Nyheter/2014/Vartannat-jobb-automatiseras/(hämtad 2015-01-05). 
4 http://www.svtplay.se/video/1923925/kobra/avsnitt-3-det-svenska-spelundret (sändes på svt 26 mars 2014); 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_25_A01BR1401.pdf. (hämtad 2014-11-30); 

urn:nbn:se:uu:diva-202296 (URN)oai:DiVA.org:uu-202296 (OAI)diva2:631707 (DiVA) Betydande faktorer i 

svenska modeföretags internationalisering : En fallstudie av Acnes internationaliseringsprocess, Skoog Ulrika, 

Hedström Anna. (hämtad den 5 januari 2015, 15:40:48). 

http://www.stratresearch.se/sv/ssf/Nyheter/2014/Vartannat-jobb-automatiseras/
http://www.svtplay.se/video/1923925/kobra/avsnitt-3-det-svenska-spelundret
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_25_A01BR1401.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Auu%3Adiva-202296
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fula, de andra och oss själva. Kulturen hjälper oss att förstå vår samtid och ger oss möjligheten att leva 

innehållsrika liv. Visst, kultur kan vara ett medel för tillväxt, men reduceras kulturen till ett sådant 

riskerar vi att ur synfältet tappa kulturens kraft, magi och själ.5 

Det är intressant att företrädare för både KTH och Handelshögskolan belyser det estetiska 

områdets betydelse. Strannegård medverkade nyligen på World Art Day 2015 på Konstfack, 

och analyserade orsaken till att de estetiska ämnena går kräftgång i skolan: 

Man kan tala om siffran, ordet och bilden. Mellan dessa finns en hierarki och i dagens samhälle styrs den 

tyvärr av möjligheten att mäta. Siffran är lätt att mäta. Och ordet mäter man t ex genom Pisa. Men bilden, 

den är svårare att mäta och se en absolut effekt av. Genom att mätbarheten är så viktig i samhället i dag 

blir det svårt för de estetiska ämnena. Man måste vara en eldsjäl för att driva bildens betydelse i skolan.6 

 

I dagspressen har det estetiska programmet förminskats. Som exempel refererar jag till en 

artikel angående etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasiet. Där angav skribenten 

att före detta estetelever var den grupp som ”låg längst ned på listan” (inte hade fått någon 

anställning) men utelämnade den avgörande informationen att det estetiska programmet är 

högskoleförberedande och att de flesta inte blir färdiga med sina högskolestudier på tre år.7 

 

GY11 och kunskapssynens förskjutningar 

I GY11 poängteras att det Estetiska programmet är ett ”högskoleförberedande program. Efter 

examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de 

konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.” 8 I programmålet från 

föregående läroplan, GY2000, anges på liknande vis: ”Programmet ger inte en konstnärlig 

yrkesutbildning, utan lägger grund för fortsatta studier av konstnärlig eller teoretisk art.” 9 

 

I ämnet ”Bild och form fördjupning” i GY2000 jämställdes konstnärlighet, kreativ förmåga, 

kunskap om material och tekniker med teoretiska kunskaper.10 Nu i GY11 har beskrivningen 

av det snarlika ämnet ”Bild specialisering” förskjutits till att ange övervägande del teoretiska 

inslag som att diskutera, formulera frågeställningar, marknadsföra, dokumentera, 

kategorisera, värdera, redogöra och använda relevanta begrepp. Det finns andra exempel på 

teoretiseringar i GY11. Vissa gymnasieämnen ger meritpoäng vid ansökan till högre 

                                                 
5 http://www.kulturradet.se/nyhetsarkiv/Kronikor/Mars-2014/ (hämtad 2015-04-22). 
6 http://kro.se/node/1835 (hämtad 2015–04-22). 
7 http://www.dn.se/ekonomi/utbildningarna-som-snabbast-ger-jobb/ (hämtad En utskrift från Dagens Nyheters 

nätupplaga, DN.se, 2014-11-30 16:56:47); Statistiknyhet från SCB 2012-09-11 9:30 Nr 2012:842, Marit Jonsäter 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Amnesovergripande-statistik/Amnesovergripande-

statistik/Temarapporter/231292/231300/Behallare-for-Press/Etablering-pa-arbetsmarknaden-tre-ar-efter-

gymnasieskolan/# (hämtad 2014-11-30-17:03). 
8 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-

och-examensmal/estetiska-programmet. (hämtad 2014–12-27). 
9 Gy2000:5,Estetiska programmet, Upplaga 1, ISBN 91-38-31675-7, Skolverket. S. 10. 
10 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=BF&lang=sv (hämtad 2015-04-22). 

http://www.kulturradet.se/nyhetsarkiv/Kronikor/Mars-2014/
http://kro.se/node/1835
http://www.dn.se/ekonomi/utbildningarna-som-snabbast-ger-jobb/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Amnesovergripande-statistik/Amnesovergripande-statistik/Temarapporter/231292/231300/Behallare-for-Press/Etablering-pa-arbetsmarknaden-tre-ar-efter-gymnasieskolan/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Amnesovergripande-statistik/Amnesovergripande-statistik/Temarapporter/231292/231300/Behallare-for-Press/Etablering-pa-arbetsmarknaden-tre-ar-efter-gymnasieskolan/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Amnesovergripande-statistik/Amnesovergripande-statistik/Temarapporter/231292/231300/Behallare-for-Press/Etablering-pa-arbetsmarknaden-tre-ar-efter-gymnasieskolan/
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=BF&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=BF&lang=sv
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utbildning men inget av de estetiska ämnena ger sådana poäng, varför deras ”värde” har i 

realiteten minskat. 

I inledningen till sin magisteruppsats ”Ta bort men ändå behålla” berör Åsa Winqvist flera 

indikationer på den statusförminskning jag talar om.11 Exempelvis beskrev den före detta 

skolministern de estetiska ämnena med uttrycket ”hobbyämnen”.12 Winqvist tar upp Sven-

Eric Liedmans bok Hets! En bok om skolan, där författaren menar att de nya läroplanerna 

favoriserar mätbara resultat och får därför svårt med estetiska ämnen. Man anser att det inte 

går att få in dem under begreppet kunskap, så därför ”genomför man en systematisk 

statusminskning”.13 

Andreas Nobel skriver i sin doktorsavhandling Dimmer på upplysningen - text, form och 

formgivning om den västerländska kunskapssynen: 

För att kunna betraktas som bildad måste man ha tillägnat sig kunskap genom omfattande läsning och 

man måste kunna redovisa sin kunskap i textform. Man kallar inte en yrkesmänniska bildad om denne 

endast har sina fördjupade kunskaper inom praktiska områden. / … / Kunskapens högsta nivå, 

bildningsnivån, kan alltså i och för sig handla om praktisk kunskap, men då endast om en slags 

distansering skett. Först då den konkreta, praktiska erfarenheten har abstraherats och förenklats till text 

börjar man tala om kunskap i dess högsta form.14 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur elever och skolledare värderar inriktningen 

Bild & Formgivning på det Estetiska programmet och hur dess elever ser på sig själva och 

sin framtid i ljuset av sitt val av utbildning. 

 

1.4 Frågeställning  

Hur konstrueras inriktningen Bild och formgivning diskursivt hos bildelever och skolledare? 

Vilka tänkbara konsekvenser kan skönjas för hur elever och skolledare värderar inriktningen 

Bild & Formgivning och hur dess elever ser på sig själva och sin framtid? 

 

1.5 Empiri 

Det empiriska material består av fyra kategorier; intervjuer med två skolledare, bildmaterial 

som gjorts av en elevgrupp på temat bildens betydelse i samhället alternativt betydelsen av 

inriktningen Bild & Formgivning, elevkommentarer från gruppdiskussioner och bildanalyser 

                                                 
11 Winqvist Åsa, Ta bort men ändå behålla - Nedslag i den mediala debatt som förts om synen på kunskap i 

anslutning till Gy11, Magisterkurs i bildpedagogik, 91-120 hp, 2011/2012, Konstfack, Institutionen för 

bildpedagogik, sid 6 ff. 
12 Tidigare utbildningsminister Lars Leijonborg och Jan Björklund använder sig av detta synsätt i 

pressmeddelandet ”Slopa hobby-kurserna – öka tiden för riktiga ämnen” från november 2004. 

http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden (hämtad 2011-12-04). 
13 Winqvist Åsa, 2011/2012, s. 8. 
14 Nobel, Andreas (2014) Dimmer på upplysningen – text, form och formgivning. TRITA-ARK Akademisk 

avhandling 2014:1, KTH och Konstfack s. 33 f. 

http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Lars-Leijonborg/Pressmeddelanden
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samt en enkät om elevernas uppfattning om behörighet till eftergymnasiala studier efter att ha 

avslutat sin Bild och formgivningsutbildning.  

Jag utformade en enkät kallad ”Gissa behörighet” för att i första hand ta reda på elevernas 

uppfattning om sina framtidsutsikter, om vilka högskoleutbildningar/ yrkesexamina och 

yrkesutbildningar deras utbildning på det estetiska programmet ger behörighet att söka. (se 

Bilaga 3a.) Från början hade jag för avsikt att bara låta en årskurs och skolledarna genomföra 

enkäten. Eftersom resultatet i åk 2 var anmärkningsvärt nedslående, och jag insåg att enkäten 

inte bara hade en undersökande funktion, utan också en informativ sådan, beslöt jag mig för 

att låta alla bildesteter i samtliga årskurser genomföra den. Skolledarna fick under 

intervjuerna ta del av resultatet av enkätundersökningen. 

 

1.6 Urval och avgränsning 

Det urval jag har gjort har delvis berott på studiens ringa omfattning. Från början hade jag 

tänkt intervjua skolledare på flera gymnasier och lärare på andra program, men insåg att 

emperin då hade svällt för mycket. Estetelevers enkätsvar, två skolledares och elevernas 

utsagor gav mer än tillräckligt material. 

 

 Intervju 

Jag valde att intervjua skolledare, eftersom de i sin profession har både en stödjande och en 

styrande roll och är mycket viktiga för all verksamhet på skolan. Deras kunskap och intresse 

för inriktningen kan ha avgörande inflytande på hur den uppfattas och fungerar.  

Jag har intervjuat två skolledare för en gymnasieskola där inriktningen Bild och formgivning 

bedrivits sedan 1992. I studien kallar jag den ene Rektor X och den andra Rektor Y. Båda har 

god kännedom om inriktningen, och med lång erfarenhet från tidigare och nuvarande 

gymnasieskola. En av skolledarna arbetade på detta gymnasium till stor del under GY2000, 

då gymnasier kunde välja att specialisera sina inriktningar. I denna skola valde man att ha det 

”Estetiska programmet med samhällsvetenskaplig profil”. I praktiken innebar detta att 

programmet hade liknande studieplan som nuvarande Estetiska programmet. Rektor Y 

arbetade två år under GY11´s införande. För ett och ett halvt år sedan efterträddes denne av 

Rektor X, som arbetat med det estetiska programmet, utan specialisering, på ett annat 

gymnasium. 

 

Elevuppgifter 

Jag undervisar på inriktning Bild och formgivning, och en av mina elevgrupper i årskurs två 

medverkar i detta arbete. Dels besvarade de den enkät som ovan nämnts och dels har de 
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genomfört diskussioner och bilduppgift med bildanalys. Jag konstruerade bilduppgiften så att 

den skulle överensstämma med läroplanens intentioner för den kurs som de nu läser och så att 

jag samtidigt kunde få ta del av deras syn på den utbildning de valt. 

 

1.7 Metod och tillvägagångssätt 

Det språk vi använder när vi talar om något, eller utrycker oss på andra sätt exempelvis 

visuellt, ger inte bara en tydlig bild av uppfattningen om något, utan också hur vi skulle kunna 

förändra det. Därför väljer jag att använda diskursanalys som den beskrivs inom 

inriktningarna diskursteori och kritisk diskursanalys i boken Diskursanalys som teori och 

metod.15 Informanterna har uttryckt sig genom ord och bilder; båda typerna av utsagor ingår i 

diskursanalysen.  

Jag har följt arbetsgången som Gillian Rose beskriver i boken Visual Methodology - An 

introduction to the Interpretation of Visual Materials; fördjupa dig i materialet, studera det 

om och om igen, lista nyckelord och bildsegment, försök att se relationer mellan olika utsagor 

och vilka betydelser de olika nyckelorden/bildtecken har fått, försök hitta vilka kluster som 

bildas och undersök vilka associationer som produceras av dessa kluster.16 

 

Enkät 

En enkät genomfördes i alla bildestetklasserna angående vilka högskoleutbildningar/ 

yrkesexamina inriktningen ger behörighet till att söka. De fick ”facit” direkt efter att ha svarat 

på enkäten. (Se Bilaga Enkät) 

Intervju 

Jag inledde båda intervjuerna med att beskriva min uppfattning om att skolledaren har 

avgörande betydelse för arbetet på skolan och min önskan att få en mer nyanserad bild utifrån 

skolledarperspektiv kring inriktningen Bild och formgivning. Därefter utfördes intervjun som 

ett informellt samtal, där jag ställde frågorna från en intervjuguide (se bilaga Intervjuguide) 

där dessa passade in.17 De fick även läsa enkäten ”Gissa behörighet...”, och direkt därefter se 

”Facit” (se bilaga Enkät), som vi därefter diskuterade. 

                                                 
15 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

16 Rose, Gilian (2012) Visual Methodology - An introduction to the Interpretation of Visual Materials, 

Routledge, tredje upplagan, s. 210 f. 

17 Kullberg Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur, s 155 ff. 
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Elevuppgifter 

Bilder kan uttrycka det som kan vara svårt att nå med ord, ordlös kunskap, och kan effektivt 

förmedla elevernas uppfattningar.  

Bilder är inte endast oskyldiga avbildningar av verkligheten utan kraftfulla avtryck av 

kunskap, teknik och skilda sociala förhållanden.18  

 

Eleverna diskuterade i smågrupper omkring deras inriktning, bilder och deras betydelse. Jag 

ville att de skulle vara så fria och självständiga som möjligt under arbetet. Efter 

gruppdiskussionen valde de att göra affischer som handlar om ”bildens roll i samhället” 

alternativt ”inriktningen Bild och formgivning”. Jag visade exempel på affischkonst och 

visade på olika stilgrepp. Vi diskuterade också hur text kan påverka innehållet i bilden – och 

vice versa. De fick fritt välja material och angreppspunkt för sin affisch.  

Alla bilder scannades och bearbetades i datorn, med bildretuscheringar samt typsnitts – och 

texttester. Varje elev gjorde därefter en bildanalys på en klasskamrats affisch. (Se framsida.) 

 

Gillian Rose uppmanar dem som vill använda den här typen av ”experimentella” metoder att 

noggrant beskriva varför och vilket det önskade resultatet är.19 Jag informerade eleverna om 

intentionerna med min uppsats och deras insats, och bad dem om tillåtelse att använda mig av 

deras bilder i den här undersökningen. 

 

Av forskningsetiska skäl är jag noggrann med individskyddet som inbegriper krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. De elever som deltar är alla över 16 år 

och därför behövs inte målmans godkännande. Jag informerade ändå, både föräldrar och 

elever så att de skulle vara medvetna om vad jag använt elevernas arbete till.20 (se Bilaga 4) 

Samtliga namn är fingerade för att tillgodose de anonymitetskrav som gäller vid god 

forskningssed.21 

 

1.8 Teori och tolkningsram 

För att kunna analysera materialet, har jag använt Ernesto Laclau & Chantal Mouffes och 

Norman Faircloughs begrepp som de beskrivs i Winther Jørgensen och Phillips Diskursanalys 

som teori och metod.22 Fairclough anses representera den mest utvecklade teorin inom kritisk 

                                                 
18 Rose, Gilian (2012), s. 26. 
19 Ibid., s. 307. 
20 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala:  

Kunskapsföretaget i Uppsala. Kap.2 
21 http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml, 2011-11-20. 
22 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). 

http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
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diskursanalys vilken är intresserad av förändringar inom en diskurs.23 Han studerar hur 

diskurserna utövar makt trots att de inte är kopplade till någon speciell individ eller grupp24. I 

denna text intresserar jag mig för att undersöka de diskurser som utövar makt över 

bildesteterna, och vilka konsekvenser dessa kan medföra. 

 

Socialkonstruktionismen framhåller att attityder skapas genom social interaktion och är därför 

kontingenta, det vill säga diskurserna ”skapar” en föränderlig värld. Genom exotisering kan 

något som tas för givet synliggöras och analyseras. En elev insåg plötsligt under arbetet hur 

betydelsefull deras utbildning är i samtiden: 

- TÄNK om alla bilder försvann ... – Då skulle vi vara tillbaka i stenåldern! 

Hon förflyttade något (osynligt) självklart till en synlig sfär vilken går att förhålla sig till.  

 

Jag rör mig i denna undersökning i skolgenren och tolkar det jag möter ur olika synvinklar; 

det vill säga olika skolledares och elevers språkbruk. Diskursanalys och kritisk 

diskursanalys25 används som verktyg för att försöka analysera informanternas utsagor, 

eftersom jag är intresserad av att undersöka hur inriktningen Bild och formgivning framställs 

och vilka identiteter och sociala konsekvenser, till exempel status, som konstrueras.26  

Knutpunkterna i den diskursiva organiseringen kan delas upp i nodalpunkter som organiserar 

diskurser, exempelvis ”Skolverkets styrdokument om Estetiska programmet”, 

mästersignifikanter som organiserar identiteter, exempelvis ”estet”, och flytande signifikanter 

(se även nedan) som hänvisar till en helhet, exempelvis ”Bild och formgivning”.27 Knuttecken 

får sitt innehåll när de sätts samman med andra tecken, genom så kallade ekvivalenskedjor.28 

Som exempel: En estetelev delade uppfattning med en rektor om att läsa bildämnen 

resulterar i en positiv transfereffekt vid läsning av kärnämnen. 

Transferteori innebär kort sagt; om man lär sig en sak, lär man sig liknande saker lättare.29 

Transfer betyder överspridning.  

Diskurser erbjuder innehåll åt en flytande signifikant, exempelvis ”estet”. Om då denne låter 

sig representeras av ett antal signifikanter (exempelvis ”konstnär”, och ”känslig”) med 

nodalpunkten ”estet” som centrum får vederbörande en identitet.30 Med vilken modalitet, 

                                                 
23 Ibid., 132. 
24 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2009). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. 2. 

uppl. Malmö: Liber. 
25 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), s.151. 
26 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2009), s. 273. 
27 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), s 57. 
28 Ibid., s. 57. 
29 Linde, Göran (2000/2012), s. 101. 

30 Ibid., s. 50 f. 
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vilket sätt, talaren uttrycker sig kan vid analys påvisas att ha hög affinitet om talaren 

instämmer med utsagan, eller om utsagan modereras med en hedge, till exempel med 

”liksom” som visar att talaren är mindre säker.31 

 

I den diskursiva praktiken undersöks vilka diskurser som tas för givna, är självklara, och vilka 

som konstruerar olika diskurser, där det råder kamp. I den textuella dimensionen kan man se 

hur diskurserna skapas lingvistiskt, exempelvis genom grammatik, ordval, deiktiska markörer 

och dess glidningar. Som exempel kan jag i detta arbete se hur den deiktiska markören ”de” 

glider från ”de luststyrda” till ”de med psykosociala problem” när rektorer beskriver esteter. 

Slutligen ska detta sättas i relation till den sociala praktiken.32 

 

För att göra en diskursanalys behövs olika begrepp och frågeställningar; vilka flytande 

signifikanter uppträder (kristalliseringspunkter i enskilda diskurser där flera diskurser strävar 

att erövra ett visst begrepp, vilka betydelser 

kämpar man om att definiera), vilka betydelser 

är moment, oemotsagda, vari ligger 

antagonismen, öppen konflikt, och hur ser 

upplösningen av konflikten ut genom 

förskjutning av gränserna mellan diskurserna – 

hegemonin? 33 Moment betecknar alla entydiga 

tecken i en diskurs, medan element är 

mångtydiga. I figur 1 här till vänster har jag 

försökt konkretisera ovanstående begrepp. 

 

                                                 
31 Ibid., s. 87 f. 
32 Ibid., s. 177 f. 
33 Ibid., s. 64. 

Fig. 1 
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Genom triangulering av utsagor, hoppas jag här synliggöra en 

komplex syn på inriktningen Bild & formgivning. Traditionell 

triangulering kan liknas med navigation – genom att lokalisera två 

landmärken får man fram en skärningspunkt och man kan därmed 

bestämma sin position.34 Här använder jag inte triangulering för 

att identifiera en punkt, utan som en metafor för att kartlägga ett 

fält (se Fig. 2 här intill). Genom olika former av data (intervjuer, 

bilder, diskussioner, enkät) och källor (elever, rektorer) får jag en 

mer sammansatt bild och kan upptäcka var och hur informanternas 

syn på inriktningen samanfaller och var den inte gör det. 

 

1.10 Tidigare forskning 

 

Kunskapssyn teori - praktik 

Andres Nobels konstnärliga avhandling Dimmer på upplysningen - text, form och 

formgivning, inleder med att diskutera text som ett av många verktyg:  

Text är ett språkverktyg bland många. Alla verktyg, alla språk, bär förmodligen på fler begränsningar än 

möjligheter. Hammaren är ett närmast fulländat verktyg när det gäller att slå i spik, men för den som 

behöver såga är den oanvändbar. Denna avhandling har ambitionen att avromantisera – och avidealisera – 

skrivkonsten och problematisera effekterna av införandet av textkultur inom fält där texten historiskt sett 

aldrig har spelat någon central roll som väg till kunskap. Det är en textkritisk studie över de fall i vilka 

man försöker såga med hammaren.35 

 

Alla som arbetar med olika typer av estetiska uttryck, vet hur kraftfulla och komplexa dessa 

kan vara och samtidigt hur svårt det är att formulera om dem i text. Han formulerar självklara 

argument för (design-)praktikens roll inom vetenskaplig forskning som är överförbara till 

lägre utbildningsnivåer. 

 

Inom reklam och opinionsbildning tycks det råda hög medvetenhet om formens betydelse och potential. 

En reklamare skulle förmodligen aldrig komma på tanken att överge form till förmån för text. De vet att 

text ofta kommer till korta när det gäller att kommunicera.36 

 

Det handlar om två helt olika sfärer som bara undantagsvis är kompatibla: 

Det finns inom formgivarkretsar en viss överdriven respekt för akademisk kunskap. Denna respekt yttrar 

sig ibland som kunskapskomplex och ibland som kunskapsförakt. /…/ Jag menar att det inte finns någon 

grund för denna respekt av det enkla skälet att den form av kunskap som utvecklas och odlas inom den 

textakademiska sfären är av en helt annan typ än den som präglar formgivningsvärlden. Det här är fråga 

om två helt skilda kunskapsområden med olika språk och verktyg för teoribildning, Följaktligen går de 

inte att jämföra.37 

                                                 
34 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2009), s. 257; Kullberg Birgitta (2004), s 88 f. 

35 Nobel, Andreas (2014), s 32. 

36Ibid., s. 166. 

37
Ibid., s. 163. 

Fig. 2 
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KAPITEL 2. Bearbetning och analys 

Kapitlet handlar om det material som samlats - elevenkät om 

esternas framtidsmöjligheter, rektorsintervjuer och 

bildesteternas bilder, diskussioner och bildanalyser. 

 

2.1 Enkät 

Efter att eleverna svarat på enkäten om vad deras utbildningar 

på det estetiska programmet kan leda till för yrkesutbildningar, 

blev deras uppfattning om sina framtidsutsikter tydliga. (se 

Bilaga Enkät). De flesta blev både glada och förvånade när de 

insåg att deras utbildning ger dem stora möjligheter till helt 

olika sorters högskoleutbildningar, och hur få ämnen de måste 

komplettera med för att kunna söka till samma utbildningar 

som exempelvis samhällsvetarna. Eleverna har möjlighet att 

välja till dessa ämnen redan (Matematik 2 och ibland också 

Naturkunskap 2) under gymnasietiden. 

 

Vid sammanställningen av enkätsvaren framkom att merparten 

av svaren var felaktiga (se Fig. 3). Femtio procent, trodde inte 

att de som esteter var behöriga ens efter komplettering med två 

ämnen. Estetelever är bland annat behöriga att söka till 

utbildningar som jurist och till ämneslärare på grundskola och 

gymnasium utan komplettering (se elevsvar Fig. 4 och Fig. 5). 

Sjutton av trettioåtta elever trodde att de var obehöriga till 

ämneslärar-utbildningar för gymnasiet. Tre elever kryssade i 

att de var behöriga till juristlinjen och tjugotvå av trettioåtta 

angav att estetutbildningen inte gav behörighet till denna.  

Vi vet att många av våra före detta elever blivit socionomer.  

Nittio procent av eleverna antog att de var obehöriga till den 

utbildningen (se Fig. 6). Det korrekta svaret är att de är 

93%

7%

JURIST
7%

rätt svar

90%

10%

SOCIONOM
10% 

rätt svar

72%

28%

TOTALT ANTAL
KORREKTA SVAR

I GRÖNT

Fig. 4 

Fig. 6 

Fig. 3 

Fig. 5 
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behöriga om de valt att läsa Matematik 2, vilket några gör.  

 

Över hälften av eleverna trodde sig inte heller ha behörighet till 

utbildningar för yrken som traditionellt betraktas som 

estetyrken (se Fig. 7 och Fig. 8). 

   

 2.2 Intervjuer med rektorer 

Estetiska programmet 

I intervjun ansåg Rektor X att det var problematiskt att det är 

för få elever på det estetiska programmet, och fortsatte: 

- Det som är… (paus) extra problematiskt är för att jag tycker att det 

estetiska programmet är en så… (paus) stor stark... färgstark tillgång för 

en gymnasieskola. / …/ Men så det är…  det ger det där lilla extra till 

en gymnasieskola att ha ett estetiskt program… oavsett vilken 

inriktning det är, men det tillför någonting som är roligt att lyfta fram 

när man visar skolan. I marknadsföringssammanhang. Alltså det är, det 

är lite, det är den där kreativa sidan... som är häftig och som man kan ta 

på liksom och verkligen visa upp; Det här har vi gjort på det estetiska 

programmet! 

 

För esteteleven anses det vara en fördel att kunna kombinera gymnasiestudierna med sitt stora 

intresse för att sedan enligt rektor X ”ta hand om det där stora [konst-]intresset på ett annat 

sätt. För några elever kan det ju vara enda sättet att kunna orka tänka gymnasieutbildning i tre 

år.” Rektor Y beskrev det på liknande sätt, fast ur ett litet annat perspektiv. De andra 

kärnämnena gick bra därför att arbetet i bildämnena, ”liksom adlade dom, folk växte för att de 

höll på med en sak, och utvecklades och då gick det också bra med de övriga [ämnena]”. 

 

På min fråga om vilken status programmet har fått, trodde bägge skolledarna att 

Teknikprogrammet och det Estetiska programmet har lägst status medan det 

Naturvetenskapliga programmet har högst status. Rektor Y uttryckte detta: 

-… självklart - därför att där kan man bli allting. / … / och samhällsvetenskapsprogrammet, det är ju ändå en 

biljett, tror man, till alla andra utom tandläkare, läkare, civilingenjör och sådär. Så att de där två då har högre 

status. /… / … sidobehörigheterna som en samhällsvetare har, som en estetelev inte har, det är ju väldigt 

små, det är ju småsaker alltså, det är helt enkelt småskit. / … / … inget avgörande. Alltså glappet mellan, 

alltså statusskillnaden är mycket större än vad som är motiverat av utbildningarnas innehåll. 

  

Sidobehörigheterna som det refereras till ovan är de ämnen jag nämnde under rubriken Enkät 

- främst Matematik 2 och Naturkunskap 2 som tillsammans utgör 200 poäng - vilket båda 

skolledarna uppfattar som en liten skillnad vilken anses förhållandevis enkel att läsa in, om 

inte under gymnasiet så kanske efter. 
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Jag undrade om rektorerna uppfattade någon skillnad vad gällde elevunderlaget på det 

estetiska programmet jämfört med de andra. Rektor X tyckte inte att det var någon skillnad 

mellan elevgrupperna på skolan, förutom att esteterna som konstnärstyper har sitt 

specialintresse. Informant X använde ordet ”luststyrda” och uttryckte att de kunde vara 

”fullständigt omotiverade” vad gällde de gymnasiegemensamma ämnena men samtidigt 

”supermotiverade” inför karaktärsämnen, vilket de hade gemensamt med yrkesprogrammens 

elever. Ekonomi- och Samhällsvetenskapselever uppfattades däremot oftast vara antingen 

motiverade eller omotiverade. 

 

Den andra skolledaren, rektor Y, uttryckte sig ur en helt annan synvinkel. Hen jämförde 

samhällsvetenskapsprogrammet som samlade ganska många elever med invandrarbakgrund 

(med behov av stödresurser på grund av bristande kunskaper i det svenska språket), och de 

estetiska inriktningarna med i hög utsträckning den svenska medelklassens barn. De senare 

hade oftare hade stödbehov vad gällde mer psykosociala problem än akuta inlärningsproblem. 

Begrepp som ”udda vara” förekom vid beskrivningen av esteter i en av intervjuerna. Rektor Y 

beskriver konstnären/artisten som finns utanför skol-genren: 

- Om man tar den här artisten, alltså bilden av Strindberg eller Knut Hamsun som går och svälter, och 

liksom är sedda över axeln, och lever bara för sitt demoniska skapande hela tiden och, och många gånger, 

alltså nästan undantagslöst alltså, så medför det ganska knappa ekonomiska villkor. Så det är väl roligt att du 

har en hobby (skrattar till), men, men, det är ju inget att luta sig mot, att få pensionsinkomster och sådana 

saker, och få en trygghet i tillvaron. Det tror jag det handlar om ganska mycket. Och så vet man också att 

det är oändligt svårt, och det är oändligt få som... det sitter ju en musiksnubbe i New York och gör 

reklamgrejer, han har gått här, han är ju mångmiljonär i dollar alltså, kanske miljardär. Han gick väl ut för 

en tio år sen. / … / Nej (skratt) jag tror inte penningen, penningen är inte så viktig kanske, men däremot så 

är tryggheten viktig. /… / (inställningen till) det här är det stora, det är KONSTEN, det innersta, urgnistan 

av mänskligt skapande... det tycker inte jag finns i Sverige. 

 

 

Jag frågade om informanterna hade någon uppfattning om var eleverna fortsatte efter att de 

avslutat sin utbildning. Rektor X uttryckte bestämt att musikeleverna gick vidare till 

folkhögskolor för att ”pröva och öva lite till”, men visste inte var bildeleverna tog vägen. Hen 

gissade att de flesta gick vidare till något helt annat. Rektor Y svarade: 

- Jo, det finns lysande exempel på framgångsrika människor inom konst eller angränsande områden, men det 

är inte regeln. Regeln är de att håller på med lite vad som helst. Inte ovanligt att de blir lärare, av dom 

faktiskt. Det är nog rätt vanligt. / …/ Jag tror också att den här sociala biten också, den är nog ganska stark 

alltså,  att folk kan gå vidare i socionomutbildningar och sådana saker som handlar om människor .. det har 

naturligtvis en koppling till att de har liksom pysslat med att utveckla sitt känsloliv lite grand. 

 

 

Läroplanerna GY2000 och GY11 

GY11 har nu fungerat som styrdokument i tre och ett halvt år. Jag frågade rektorerna om de 

kunde se någon skillnad jämfört med tiden innan den genomfördes. Rektor X uppger att det 

enda problematiska med det estetiska programmet, är att det är för få elever som söker till det, 
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och förknippar det med införandet av GY11: - Nackdelen är ju att, att reformen har ställt till 

det så att vi inte får sökande till det estetiska programmet. /…/ Det vill jag bestämt hävda. 

Rektor X menar att det är GY11s beskrivning och innehåll i det estetiska programmet är en 

orsak till att det är lägre söktrycket; - … det har ju liksom blivit en liten light-variant utav de 

studieförberedande programmen. Faktiskt. Och det har också teknikprogrammet blivit. /…/ 

det är ju inte självklart att man läser moderna språk till exempel… 

 

Rektor Y minns att före GY11 var det Bild och formgivningsinriktningen som var ekonomiskt 

draglok för skolan; ”söktrycket var väldigt, väldigt stort. Så stort att vi tyckte att vi hade 

problem.” Esteteleverna hade högre studiemotivation och ett högre betygsgenomsnitt än andra 

inriktningar före GY11. Förändringen var egentligen inte upplevd som så drastisk, men att 

elever som behöver mycket stöd ökat. I och med GY11 fick man inte ha specialutformade 

program längre, utan man blev tvungen att byta namn från ”Estetiska programmet med 

samhällsvetenskaplig profil” till ”Estetiska programmet” trots att innehållet inte förändrats så 

mycket.  

- Det blev en annan målgrupp. Alltså man tänker sig ju... ja, NT eller naturvetenskap ja då blir man vad som 

helst, alltså ... och samhällsvetenskap det är ju i alla fall porten in i övriga… men sen så tappade vi etiketten 

samhällsvetenskapligt program, och istället fick vi estetiskt program och då... då började... då tror jag i min 

fantasi... då började föräldrarna dra sig. Och kanske eleverna också, och därtill underblåsta av makthavarna 

som alltså hävdade att det här programmet utbildade till arbetslöshet. 

 

 

Behörigheter 

Jag berättade för skolledarna att jag genomfört en enkät i estetklasserna om deras behörighet, 

och upptäckte under arbetet med denna att både mina egna och elevernas kunskaper om detta 

var bristfällig. Skolledarna fick först läsa enkäten ”Gissa behörighet…” (se bilaga 3A), och 

direkt därefter se facit (se bilaga 3B).  

De blev anmärkningsvärt engagerade i enkäten, och märkbart förvånade över att det Estetiska 

programmets elever var behöriga att söka så många yrkesutbildningar. En rektor X uttryckte 

sin förvåning för hur få yrken som kräver att man måste gå naturvetenskapliga programmet 

för.  

- Men om du läser Estetiska programmet och går ett Tekniskt Basår… 

(jag): 

- Ja. Då kan man göra alla dom här. (Pekar på listan över Behörighet). 

 

Rektor Y blev märkbart upprörd över enkätresultatet, påpekade att föräldrar i allmänhet 

behöver kunskap om vad estetiska programmet kan leda till, och uttryckte indignation över att 

Studie- och yrkesvägledare inte ger elever i åk 9 adekvat information. 
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2.3. Elevernas utsagor 

Under elevernas lektioner diskuterades inriktningen Bild 

och formgivning och i elevernas gruppdiskussioner utgick 

de från frågor om bilder och yrken som förknippas med 

bilder (se Bilaga 2). Första gången jag frågade hur många 

bilder man ser under en vanlig dag, svarade de mellan 100 

och 450. Någon dag senare korrigerade de sig: - Tusen 

bilder minst - om dagen! Eleverna valde att göra affischer 

under rubriken ”Bildens roll i samhället” alternativt 

”Inriktningen Bild och formgivning”. Efteråt gjorde de 

bildanalys på varandras bilder. 

 Vid diskussionen formulerade sig eleverna koncentrerat 

om bildens plats i samhället. Jag har här valt ett antal 

representativa elev-uttalanden om bildens funktion och 

betydelse: 

- ALLT i samhället har bilder.  

- Nästan alla yrken har användning av bilder i 

jobbet – och tänk efter jobbet! 

 

 - TÄNK om alla bilder försvann ... – Då skulle vi 

vara tillbaka i stenåldern! Tänk internet – dataspel- 

undervisning - reklam – barnböcker – modemagasin 

– filmer – ett hem – resebroschyr – dagstidning- 

utan design och bilder, utan människor som 

designar, skapar bilder. 

 

 - Bilder fångar intresset på ett bättre sätt än ord. 

 

- Bilder är tilltalande, underhållande, man förstår 

hur saker ser ut (man får en bild av hur saker ser 

ut.). 

 

 - En bild är mer intressant. 

 

 - Man kan tolka själv – ingen tolkar en bild exakt 

likadant. 

 

 - Man får fram fler budskap. 

 

- Människor kollar hellre på en bild än läser. Folk 

är lata. 

 

- För att en bild säger mer än 1000 ord. 

 

- Funkar mellan olika folk/länder fast man talar 

olika språk 

  

Bild 2. Felicia 

Bild 3. Jana 

Bild 4. Fredrik 
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Några elever gjorde affischer med tanke på bilder vi möter 

till vardags. Felicia undersökte hur en mobiltelefon utan 

symboler skulle te sig, se bild nr 3. 

Jana tänkte på hur staden skulle se ut om man inte 

använde bilder vid annonsering och butiksskyltning, 

och använde uttrycket ”En bild säger mer än tusen 

ord” som text, se Bild 3. 

Flera av eleverna ville måla olja på duk. Fredrik var 

en av dem. När målningen (Bild 4.) var färdig tog 

han in bilden i datorn och skrev ”utan färg och 

bilder är min fantasi en tom vägg”. Eleven som 

gjorde bildanalysen på hans affisch kommenterade; 

    -/... / väggen är hans fantasi. Om vi inte får måla och skapa konst blir 

vardagen och världen en tråkig plats. 

 

I början av projektet skedde de tragiska händelserna 

i Paris, då terrorister angrep tidskriften Charlie 

Hebdos redaktion. Några veckor senare, samtidigt 

som eleverna arbetade med projektet, förstördes 

mängder av uråldrig konst av IS38. Annie blev 

mycket illa berörd av händelserna. Hon gjorde hon 

denna målning (Bild 5.) och formulerade texten med 

tanke på det som inträffat. 

Amelie valde också att måla olja på duk, och valde 

texten: ”Vi färglägger världen” (Bild 6). I 

bildanalysen formulerade en elev sig; 

   - /.../ budskapet är att utan konst/fantasi så är världen grå och 

dyster. Som när det är oväder och grått ute så påverkas 

människorna psykiskt. Konst ändrar världens utseende, hur 

människor har det och hur dom mår. 

 

En annan elev uttryckte sig dramatiskt om samma 

bild; 

   - /.../ Man ser hur färg påverkar vår omgivning (...) utomhus 

målar hon staden, nästan som en Gud som målar Jorden. 

                                                 
38 IS – Islamiska Staten, våldsam terrororganisation som agerat allt mer intensivt under våren 2015. 

Bild 5. Annie 

Bild 6. Amelie  

text 

Bild 7. Fredrika  
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Man kan se att den klass som Fredrika går i består av 

hälften bild- och hälften musikelever. Hon arbetade 

intensivt och blev snabbt klar med den första bilden. Hon 

fick tid att testa många olika textvarianter. Jag tar med ett 

av förslagen utan text (Bild 7.) och ett med (Bild 8.). 

 

Jag undrade vilka som producerar de bilder som vi se 

omkring oss i samhället. Eleverna gav många svar; reklam- 

och bildbyråfolk, fotografer, illustratörer, konstnärer, 

bildredaktörer, stylister, storyboardtecknare, 

kostymtecknare, maskörer, rekvisitörer, skräddare, unga 

(kompisar), lärare, tatuerare, arkitekter, designer, 

modedesigners, tandläkare, de som jobbar med restauranter, 

och inom teater- och filmbranschen. 

Eleverna räknade också upp yrken som använder bilder; 

Reklam/AD, tidningsredaktörer, fotografer, konstnärer, 

illustratörer, serietecknare, tatuerare, lärare, förskolelärare, i 

klädesaffärer, tandläkare, inom restaurant.  

En elev log; 
 - Kanske inom alla sorters yrken! 
 

Malva valde att göra en graffiti-målare med ängla-/ helgon-

attribut, lät regnbågsfärger rinna över välkända symboler 

för konst och arkitektur, och skrev: 

 ART IS MUCH LESS IMPORTANT THAN LIFE, BUT WHAT A 

POOR LIFE WITHOUT IT 

 

Elin använde en mängd traditionella symboler när hon 

gjorde en affisch med rubriken We create Magic, med 

avsändare Esteterna. Bilden kommenterades i bildanalysen: 

    - Med bild och färg kan allt bli magiskt. 

 

Jonas tecknade en stad i blyerts och tusch. Han bearbetade 

teckningen i datorn och skrev We are what we create. 

 

 

Bild 9.  Malva  
 

Bild 8. Fredrika  
 

Bild 10. Elin 
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Utdrag från en annans elevs bildanalys:  

Funktion och syfte med bilden är att visa åskådarna att 

det är viktigt med färg i vardagen. Utan färgen så skulle 

affischen ha varit grå och deprimerande. /…/ Texten 

informerar om att vi får de känslor som vi själva skapar. 

Texten är mycket bra men skulle egentligen inte 

behövas. 

 

 

Sabina sms-ade mig ett textförslag till sin bildidé här 

längst ned på sidan:  

Vad vore världen utan oss esteter, ingenting. Vår 

atmosfär hade varit som rymden, svart och iskall. Vi 

skulle inte kunna vidga våra vyer eller uttrycka våra 

känslor som vi gör idag genom musik, konst och 

fantasier. 

Jag bad henne att korta ned texten, och hon lämnade 

in en svart bild med vit text:  

Bild 12. ”ett liv utan esteter…”, Sabina 

Bild 11. Jonas 
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KAPITEL 3. Tolkning och resultat. 

Ett urval av materialet tolkas i förhållande till varandra. 

 

3.1. Hur utsagorna konstruerar ”Bilden” och ”Inriktningen” 

I samband med elevarbetet dokumenterade jag hur eleverna diskursivt kopplade samman 

utbildning, arbetsliv och bilder. Eleverna valde att arbeta utifrån ”Bildens roll i samhället” 

alternativt ”Inriktningen Bild och formgivning”, eftersom det går att utläsa att de upplevde att 

dessa båda områden är sammanlänkade. Se figur 9. Jag ska här göra ett försök att särskilja de 

olika rubrikerna. Det går att tydligt att se att eleverna arbetade med olika spår i sina affischer, 

vilka går att inordna under de två tema jag nämnde ovan: 

 

Bildens roll i samhället 

1. Konst/ vi konstnärer tillsätter färg i den 

dystra och grå världen, ”utan konst är livet 

fattigt”). 

 

2. Bildens pedagogiska sida gör världen 

mer praktisk eller nyttig. 

 

3. Bildens kommersiella funktioner gör 

världen mer praktisk och rolig (hög status). 

 

Inriktningen Bild och formgivning 

4. Vi esteter arbetar med estetiska uttryck 

och gör världen vacker och magisk – esteter 

är magiskapare. 

 

 

Eleverna tar bilder för givet i samtiden, men under diskussionen gjorde en elev ett uttalande 

om ett samhälle utan bilder (se sida 17), vilket påverkade alla i rummet och det blev plötsligt 

synligt hur många estetiska uttryck vi omger oss med. Eleverna fortsatte räkna upp självklara 

och bildbaserade uttryck i nutida vardag och gav flera exempel som innefattar produktion och 

användning av de bilder som vi ser omkring oss i samtiden. De hade lätt att hitta 

högstatusjobb som reklam- och bildbyråfolk, fotografer, illustratörer, konstnärer, arkitekter, 

designer, modedesigners, tandläkare och personer inom teater- och filmbranschen. En elev 

Bilder se sid. 17 - 20 
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sammanfattade med att hon antog att alla sorters yrken har nytta av 

bilder på många sätt. 

Eleverna konstruerar en motstridig identitet genom att ha så låga tankar 

om sina möjligheter till fortsatt utbildning, samtidigt som de genom sina 

utsagor uttrycker inriktningens och estetikens värde både i såväl sina 

bilder som i uttalanden; ”Vad vore världen utan oss esteter, ingenting.” 

(Bild 12, i större format sida 20) och de starka positiva utsagorna om 

konst, fantasi, och färg (se avsnitt 2.3.1.). 

 

Både rektorer och elever införlivar element (mångtydiga tecken) från en 

sorts konstnärsdiskurs i sina utsagor, men med motsägelsefulla 

konstruktioner, vilket är tecken på en diskursiv kamp:  

1. Se bild 6 av Amelie här bredvid (i större format sida 18), 

2. en elevs kommentar om den; ” nästan som en Gud som målar 

Jorden”,  

3. rektor X som beskrev ”esteter” med begreppen ”konstnärstyper”, 

”luststyrda”, ”udda vara” (se sidorna 15 – 16) 

4. rektor Y som använde elementet ”hobby” som han antog att 

föräldrar skulle använda när de talade om konstnärsyrket (se sida 15). 

Det är i sammanhanget intressant att färre än hälften trodde de var behöriga att söka till 

konstnärlig högskoleutbildning. 

 

Jag har här koncentrerat elevernas uttalanden som får anses vara representativa (se sida 17) 

vilka går att dela upp under rubrikerna ”Bild har självklar plats i vårt nutida samhälle” och 

”Bild är bättre än ord”: 

Bild har självklar plats i vårt nutida samhälle. 
ALLT i samhället har bilder. 

Nästan alla yrken har användning av bilder i jobbet – och tänk efter jobbet! 

Tänk om alla bilder försvann ... Då skulle vi vara tillbaka i stenåldern! Tänk internet – dataspel- 

undervisning - reklam – barnböcker – modemagasin – filmer – ett hem – resebroschyr – dagstidning- utan 

design och bilder, utan människor som designar, skapar bilder. 

 

Bara tanken på att bilder inte skulle finnas fick eleverna att skratta. De konstaterade ju redan 

första veckan att de såg minst tusen bilder om dagen. 

Bild är bättre än ord 
Bilder är tilltalande, underhållande, man förstår hur saker ser ut.  

Bilder fångar intresset på ett bättre sätt än ord. 

En bild är mer intressant. 

Man får fram fler budskap. 

Människor kollar hellre på en bild än läser. 

55%

45%

KONSTNÄR
45%

rätt svar

Fig. 7 

Bilder se sid. 20 
och 18 
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För att en bild säger mer än tusen ord. 

Funkar mellan olika folk/länder fast man talar olika språk. 

 

Kursiveringarna är mina för att påvisa att det antagonistiska förhållningsättet i elevernas 

utsagor mellan ord och bild. Det finns implicita jämförelser mellan bilder och ord, vilket kan 

tyda på att de vet att det är just ”ord” som de måste definiera sig gentemot - de positionerar 

sig gentemot ”ord” i sina uttalanden. 

 

3.2 Förgivettaganden om programmet 

En rektor kommenterade det estetiska programmet: ”... det har ju liksom blivit en liten light-

variant utav de studieförberedande programmen”. Här uttrycks modaliteten med en hedge - 

”liksom” – vilken uttrycker låg affinitet. Det kan bero på att det var jag (som i egenskap av 

bildlärare representerar det estetiska programmet) var intervjuaren. Man kan också se det som 

ett tecken på en plötslig osäkerhet avseende programmets innehåll. 

”Light- variant” tolkar jag som att rektorn uppfattar esteternas ämnen som mindre krävande 

än andras, eftersom alla gymnasieprogram har lika många timmar i studieplanerna. Bildämnet 

har som tidigare nämnts en hög andel teoretiska inslag. Det kan vara så att uttalandet 

beskriver låg kännedom om detta. Det går att tolka uttalandet som om framtidsmöjligheterna 

efter avslutad utbildning är begränsad. Denna tolkning stärks av en utsaga om att musik-

esterna fortsatte att ”öva lite till” på folkhögskolor. En bild-elev betonade ”tror” i hens 

uttalande: -Andra tror att vi inte kommer ha nytta av utbildningen.” 

 

 Begreppet ”estet” / ”det estetiska programmet” kunde både under mina intervjuer och under 

arbetet med eleverna betecknas som en flytande signifikant. Först tog de flesta för givet att 

”det estetiska programmet” hade ett lågt värde vid ansökningar till olika högskolor/ 

yrkesutbildningar. Begreppet värderas lägre också i förhållande till bland annat 

”samhällsvetenskapsprogrammet” där man, som rektor Y uttryckte det på sida 14: 

-… självklart - därför att där kan man bli allting. / … / och samhällsvetenskapsprogrammet, det är ju ändå en 

biljett, tror man /…/ glappet mellan, alltså statusskillnaden är mycket större än vad som är motiverat av 

utbildningarnas innehåll. 

 

I uttalandet uppfattar jag att rektor Y verkar inse under tiden hen talar att statusskillnaden inte 

är avgörande stor. Knuttecknet ”biljett” kopplas här ihop med (att bli) ”allting” och 

”samhällsvetenskapsprogrammet”, för att efter kommatecknet och i nästa sats även närapå 

gälla det estetiska programmet.  

I ett annat uttalande (se sida 16) angående före detta estetelevers yrkesval, uttrycks 

modaliteten ”sanning” när hen beskriver att esteter inte blir konstnärer i första hand - 

uttalandet sker med artikulationer vilka ger intrycket av bestämd och sann kunskap. När 
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rektor Y i den andra satsen kopplar ihop det estetiska programmet med det traditionellt 

samhällsvetenskapliga området ”socionomutbildning”, används ”tror”, ”ganska”, ”liksom” 

och ”lite grand” – flera hedges i samma mening vilket uttrycker en mer osäker ton. 

 

Båda skolledarna uttrycker slutligen att de uppfattar 200 poäng som en liten skillnad för det 

estetiska programmet, vilket är förhållandevis enkel att läsa in efter eller under 

gymnasieåren.39 Rektor X uttryckte sin förvåning över hur få yrken som kräver att man går 

naturvetenskapsprogrammet och insåg under intervjun att eleven har behörighet till samtliga 

utbildningar efter att ha läst Tekniskt Basår (se sida 16). 

Ovanstående resonemang från båda skolledarna kom i slutet på intervjuerna när jag visat dem 

enkätresultaten, vilket kan betraktas som en glidning av innehållet i den flytande signifikanten 

”Estetiska programmet” (se Fig 1. sida 12). 

 

Enkäten visade att också det stora flertalet elever hade mycket låg insikt om hur bred deras 

behörighet är och hur få ämnen som behövs för att komplettera för att ha exakt samma 

behörighet som samhällsvetarna. Det finns säkert fler orsaker än okunskap, som exempelvis 

enkät-trötthet, skämtlynne eller ointresse på grund av att vederbörande redan är intresserad av 

en speciell utbildning. Men eftersom jag hörde kommentarerna när eleverna fick facit, sluter 

jag mig till att de flesta helt enkelt inte hade förstått hur många olika utbildningar de kan välja 

mellan efter sin gymnasieexamen. Efter arbetet med enkäten och intervjuerna, kunde jag 

iaktta en förskjutning till att utbildningen värderades väsentligt högre hos samtliga 

informanter. 

 

3.3 Synen på ”inriktning Bild och formgivning” hos informanterna 

Rektor X uttryckte att det var problematiskt att det är för få elever på det estetiska 

programmet (se sida 15). I denna ekvivalenskedja förknippas det estetiska programmet med 

”extra problematiskt” med de subjektiva ”stor stark” och ” färgstark tillgång”.40 Detta 

sammantaget ger en diskursivt sett motstridig bild, starkt negativt laddade element blandas 

med starkt positivt laddade. Det finns ingen annan förklaring i intervjun till det ”extra 

problematiska” förutom att det var för få elever. Utsagan innehåller också ”det där” ”lilla 

extra” som ”tillför” ”något att visa upp” ”att ta på liksom” (i marknadsföringssammanhang). 

Detta går att tolka som kosmetika, konkreta uttryck som snabbt kan förmedlas till 

                                                 
39 En elev har minst 2500 poäng i sin studieplan på alla gymnasieinriktningar.  

40 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), s. 87 f. 
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utomstående. En annan tolkning kan vara något att vara stolt över, något att visa upp. I 

gruppdiskussionerna var eleverna samstämmiga med Rektor Y - att läsa bildämnen resulterar 

i att kärnämnena får en positiv transfereffekt; 

- Gör man något man tycker är roligt går det andra lättare. 

 

En elev uttryckte nyttan med att ha gått Bild & formgivning i framtiden; 

- Bra bildsinne, kreativitet, bildminne, kan mer om färger… 

Vid första anblicken kan kanske detta tyckas vara ett blygsamt uttalande. Men om vi stannar 

upp och funderar på vad de enskilda uttrycken Bildsinne – Kreativitet – Bildminne – Kan mer 

om färger – verkligen innebär, ser vi att det är ovärderliga förmågor och kunskaper. 

 

GY11 är en diskursordning som är given från statligt håll och som omfattar alla i skolan. På 

så sätt är både rektorers och Bild och formgivningselevernas identitet beskriven, och deras 

roller tas för givna. Läroplanens skrivning stämmer inte överens med rektorers och 

bildelevers utsagor i denna uppsats. Inte heller elevernas egen uppfattning om sig själva är 

entydig, de motsäger sig själva i enkät, bilder och uttalanden. De tar för givet att deras 

framtidsutsikter är mycket begränsade, samtidig som de ger uttryck för stor makt i sina bilder 

och hävdar att de är del i den samtida verkligheten. Detta kan man förstå som att de som 

individer ännu inte identifierar sig med bildskaparna i samhället, eller att de just nu arbetar 

med att skapa sin identitet. 

 

KAPITEL 4. Slutdiskussion 

I detta kapitel kommenterar jag undersökningens svagheter och styrkor, beskriver mina 

slutsatser och blickar framåt. Hur inriktningen och esteteleven konstrueras diskursivt och 

vilka konsekvenser för esteteleverna som kan anas har delvis blivit besvarad. Jag har också 

fått en tydligare bild av hur esteteleverna ser på sig själva men mycket återstår och många 

frågor har väckts hos mig under arbetets gång. Jag fick ett mycket omfattande intressant 

empiriskt material, vilket medförde att jag blev tvungen att sovra väldigt hårt – det fanns 

varken plats eller tid för total genomlysning. Samtidigt har denna studie medfört flera goda 

resultat. Se 4.2. 

 

4.1  Elevers och skolledares syn på inriktningen Bild och formgivning och elevernas framtidsvy 

Min intention var att utifrån denna undersökning kunna få idéer om hur man kan tala om och 

beskriva programmet för andra för att förstärka inriktningens status. Det vill säga synliggöra 

de diskurser som utövar makt över elever och chefers förhållningssätt, attityder och 

förväntningar som förknippas med det estetiska programmet. Det handlar även om vilka 
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identiteter och vilka sociala konsekvenser som konstrueras av dessa diskurser både nu och i 

framtiden för esteteleverna. 

  

Det är viktigt att ha i åtanke att informanterna innehar olika subjektspositioner. Bildning, 

erfarenhet, samhällsposition, ålder med mera skapar självklart skilda utgångspunkter för såväl 

olika elever som skolledare. Det är en av anledningarna till att deras utsagor ibland blir 

motsägelsefulla eller pekar åt helt olika håll. Skolledning och elever har, utifrån de positioner 

de blivit sig tilldelade, besvarat mina forskningsfrågor med ibland förväntade och ibland 

förvånande utsagor. 

 

Både under mina intervjuer och under arbetet med eleverna, framkom att deras syn på 

begreppen ”estet” /”det estetiska programmet” delvis liknar varandras. De flesta av 

informanterna tog för givet att ”det estetiska programmet” hade ett lågt värde vid ansökningar 

till olika högskolor/ yrkesutbildningar. Elevens glasklara uttalande: ”Andra tror att vi inte 

kommer ha nytta av utbildningen.” avspeglas i en rektors utsaga: ”en liten light-variant utav 

de studieförberedande programmen”. Detta är inte förenligt med skrivningen om 

högskoleförberedande utbildning i GY11 (se sida 5). 

 

Enkäten visade tydligt att elever och skolledare inte hade en klar bild över elevernas 

framtidsutsikter. Den generella uppfattningen om vart programmet kan leda är minst sagt 

undervärderad och detta reflekteras i omgivningens och elevernas syn på sig själva. 

Begreppen med ordet ”estet” inkluderat, värderades lägre i förhållande till begreppen 

”samhällsvetenskapsprogrammet” och ”naturvetenskapsprogrammet”, men speciellt efter 

arbetet med enkäten, noterade jag en glidning i alla informanters utsagor och de försköts till 

att värderas väsentligt högre, både av skolledare och elever (se sida 11). Att ”estet-begreppen” 

flyter, visar att fler diskurser kämpar om dess betydelse och försöker göra den till sin.41 

 

Eleverna såg bildens roll i samhället som självklar och dominant. De påpekade ett 

kommersiellt, ett pedagogiskt och ett konstnärligt område. Flera av eleverna identifierade sig 

med rollen som ”konstnär”, vilken i sig innehåller flera motsägelsefulla element. ”Konstnär” 

kan innebära en högstatus likväl som motsatsen, vilket medför en outtalad diskursiv kamp; 

vetenskapsmannen/ uppfinnaren – galningen/ den labila - missbrukaren/ slöfocken/ 

lurendrejaren - den vilda/ fria själen - sanningssägaren/ rebellen med flera. Elevernas egen 

                                                 
41 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), s. 141. 
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uppfattning om sig själva som konstnärer, fick mig att fundera på om möjligen detta är en 

delförklaring till den lägre status som esteter uppenbarligen har. Rektor X uttryckte att vi inte 

har den högstämda konstnärssynen här i Sverige, men det finns fler varianter som kanske 

lever under ytan hos andra än eleverna. Denna aspekt vore också intressant att studera.  

Flera yrken som eleverna nämnde som bild-relaterade under lektionerna anses som 

högstatusjobb, inte bara bland esteter utan också i andra sammanhang. Jag uppfattade det som 

om att detta också stärkte elevernas självbild. 

 

4.2 Tänkbara sociala konsekvenser för estetelever – status och framtidsutsikter 

Det har varit angeläget för mig att få lyfta frågan om det estetiska programmets status, att 

försöka konkretisera en vag upplevelse av att inriktningen och de som går den i vissa 

sammanhang inte får den position de förtjänar. Redan i början av detta arbete var min avsikt 

att använda diskursanalys och kritisk diskursanalys som verktyg för att försöka analysera 

informanternas utsagor därför att de kan användas för att utforska möjligheter till 

förändring.42 Jag tror att människors identiteter skapas genom förhandlingar i vardagens 

interaktion och under arbetets gång har jag försökt artikulera det jag undersöker, och bara 

genom att göra det, tycker jag mig se en liten attitydförändring hos mina informanter. Detta 

stämmer väl överens med Faircloughs tankar om hur språkmedvetenhet kan förändra den 

sociala praktiken och dess konsekvenser. Eleverna har fått tillgång till en ny diskurs som ger 

nya faktakomponenter. Detta har gett dem en ny subjektsposition vilket redan har visat sig i 

och med förändrade högskoleambitioner för några elever inför nästa läsår. 

  

4.3 Frågor för vidare forskning 

Praktiska betydelser och konsekvenser av att man som elev tror att man har ytterst begränsade 

möjligheter till högskoleutbildningar kan inte underskattas. Här behövs ytterligare forskning – 

vilka studier och yrken föreställer sig eleverna att de kommer att ägna sig åt? Hur många 

fortsätter på högskolan? Hur ser deras yrkesliv ut? 

Som vi ser i min studie styrdes både elevers och skolledares bild av inriktningen av okunskap 

om utbildningens innehåll och syfte, vilket är anmärkningsvärt. Jag misstänker att detta kan 

förknippas med att begreppet ”estet” som en flytande signifikant genomgått en glidning mot 

lägre status. För tjugo år sedan doftade ”estet” finkultur – så är det knappast längre. Vilka 

associationer väcker begrepp som ”teckningslärare”, ”bildlärare”, ”estet”, ”estetiska 

programmet”, ”inriktning bild och formgivning” och de nyare ”estetiska lärprocesser” och 

                                                 
42 Ibid., s.151. 
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”visuell kultur”? Hur går det till när begrepp så pass snabbt förändrar innebörd? Tänk om det 

är så att läroplaner och kunskapsbegrepp inte följer med sin tid, att man inte förstått vilken 

potential vi tidigare har skapat i Sverige, både vad gäller estetik, fantasi och kreativitet. Som 

Nobel skriver angående värdet av olika kunskapskulturer; 

/ … / att i en tid av total förändring göra utbildning och forskning allt mer likriktad, och att detta i många 

fall görs utifrån en föråldrad modell med gamla teknologier, framstår som kontraproduktivt och riskerar 

att vi står allt sämre rustade inför framtiden. I en tid av stor förändring framstår det som särskilt viktigt 

att, i perspektivrikedomens namn, bejaka olika kunskapskulturer. Ett sätt att göra detta är att öka och 

bredda antalet språk och verktyg som vi använder för kunskapsproduktion. / ---/ Inom de olika 

ämnesområdena för formgivning arbetar man bland annat med aspekter som form, stil, psykologi, 

stämningar och känsla.43 

 

Jag knyter här an till avsnittet 1.2.1 Ljus framtid (?), där både rektor för Handelshögskolan 

och företrädare för KTH framhåller att esteter har framtiden för sig. Jag hoppas förstås att 

denna typ av uttalanden i massmedia och andra offentliga kanaler fortsätter att prägla 

diskursen ”esteter” så att den så småningom får en självklart jämlik position i samhället. Som 

Strannegård uttryckte sig angående ”siffran, ordet och bilden” (se sida 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Nobel, Andreas (2014), s. 33 f. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervju med rektorer  

Eftersom jag valde att göra halvtimmeslånga intervjuer, begränsade jag min intervjuguide till 

ett urval av nedanstående frågor. Jag inledde med att beskriva min önskan att få en mer 

nyanserad bild utifrån skolledarperspektiv på B & f.; Skolledare, som i sin profession har en 

både stödjande och styrande roll, är mycket viktig för all verksamhet på skolan. Deras 

kunskap och intresse för inriktningen kan ha avgörande inflytande på hur den uppfattas och 

fungerar.  

- Uppfattar du någon skillnad mellan de olika inriktningarna på skolan? 

- Skillnad vad beträffar elevunderlag? 

- Skillnad vad beträffar söktryck? 

- Skillnad vad beträffar betygsgenomsnitt/ studiemotivation 

- Hur elever på de olika inriktningarna ser på varandra 

- Hur lärargrupper på de olika inriktningarna ser på varandra 

- Hur ser du på esteternas elevpeng i förhållande till de andra inriktningarnas? 

- Hur tänker du kring det estetiska programmet och B & f? Finns speciella 

nackdelar/ fördelar dessa? 

- Har du några funderingar om vad elever från Bild och formgivning ägnar 

sig åt efter gymnasiet? 

- Finns det något hos B & F som den övriga skolan kan dra nytta av? 

- Vad tror du skulle höja söktrycket till Bild och formgivning? 

- På vilket sätt tror du att allmänheten uppfattar Bild och formgivning? 

- På vilket sätt finns kopplingar mellan allmän kreativitet och 

bildpedagogiska ämnen? 

- Upplever du några svagheter med inriktningen – vad skulle behöva förändras? 

- Vilken nytta tror du att den enskilda eleven kan ha av utbildningen? 

- Utveckling de senaste åren? 

- Hur ser du på samhällets behov av estetiska kunskaper i framtiden? 
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Bilaga 2. Introdiskussion ES2bm VT-15 

LEKTION 1 DISKUSSION I SMÅGRUPPER OM ALLA MÖJLIGA BILDER 

1. Hur många bilder TROR ni att var och en kommer att stöta i dag och ikväll? 

Person 1 ….. st Person 2 ….. st   Person 3 ….. st   Person 4 ….. st 

 

2. VAR tror ni att ni kommer att se bilderna (i vilka sammanhang används de)?  

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

3. VARFÖR väljer man att använda bilder och inte bara ord? 

……………………………………………………………………………………………………… 

På vilka sätt tror ni att bilderna kommer att vara gjorda? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Vilka yrken har de som gjort bilderna tror ni? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ge exempel på inom vilka yrken man behöver använda sig av bilder? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Ge exempel på hur du/ni själva använder bilder? 

Person 1 ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………  

Person 2 ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………  

Person 3 …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Person 4 …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

7. Vilken nytta tror du/ni att ni kommer att ha av att ha gått Bild & formgivning i framtiden? 

………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………  
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Bilaga 3. Enkäter. 

A. Enkät om behörighet efter Bild & formgivning. 

som ger 

YRKE /YRKESEXAMEN
OBEHÖRIG BEHÖRIG

BEHÖRIG 
MEN MÅSTE 

KOMPLETTERA 
med 1 alt. 2 

ämnen

som ger 

YRKE /YRKESEXAMEN
OBEHÖRIG BEHÖRIG

BEHÖRIG 
MEN MÅSTE 

KOMPLETTERA 
med 1 alt. 2 

ämnen

Arbetsterapeut Kommunikatör

Arkitekt Konstnär

Art Director Landskapsingengör

Audionom Logoped

Bildredaktör Maskör

Civilekonom Modedesigner

Civilingenjör Möbeldesigner

Designer, form Psykolog

Dietist Sjuksköterska

Fotograf
Sjöingenjör, 

maskintekniker

Fysioterapeut Sjökapten

Förskollärare Socionom

Grafisk desiger Spelkonstruktör

Grundskolelärare 

åk1- åk6
Stylist

Grundskolelärare 

fritidshem
SYV

Högskoleingenjör Tandhygienist

Illustratör Tandtekniker

Industridesigner Teolog

Inredningsarkitekt

Ämneslärare 

gymnasiet 

åk1 - åk3 (plus valda 

undervisningsämnen)

Jurist

Ämneslärare 

högstadiet 

åk7 - åk9 (plus valda 

undervisningsämnen)

GISSA BEHÖRIGHET till (högskole-)utbildning
efter avslutad gymnasieutbildning på det estetiska programmet, 

inriktning BILD & FORMGIVNING 
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 3 B. Enkät om behörighet efter Bild & formgivning. ”Facit”  

 

 

som ger 

YRKE /YRKESEXAMEN
OBEHÖRIG BEHÖRIG

BEHÖRIG
MEN MÅSTE 

KOMPLETTERA 
(ANGE ANTAL 

ÄMNE/ÄMNEN)

som ger 

YRKE /YRKESEXAMEN
OBEHÖRIG BEHÖRIG

BEHÖRIG
MEN MÅSTE 

KOMPLETTERA 
(ANGE ANTAL 

ÄMNE/ÄMNEN)

Art Director B

Ämneslärare 

gymnasiet 

åk1 - åk3 (plus valda 

undervisningsämnen)

B

Bildredaktör B

Ämneslärare 

högstadiet 

åk7 - åk9 (plus valda 

undervisningsämnen)

B

Designer, form B
Grundskolelärare 

åk1- åk6
Ma 2

Fotograf B Psykolog Ma 2

Förskollärare B Socionom Ma 2

Grafisk desiger B Sjökapten

Ma 2 

Fysik 1 

Praktik

Grundskolelärare 

fritidshem
B Tandtekniker

Ma 2 

NK 2

Illustratör B Civilekonom Ma 2 och 3

Industridesigner B Arkitekt
Ma 2 och 3

Nk 2

Inredningsarkitekt B
Sjöingenjör, 

maskintekniker

Ma 2

Fysik 1

Praktik

Jurist B Audionom
Ma 2

NK 2

Kommunikatör B Arbetsterapeut
Ma 2

NK 2

Konstnär B Dietist
Ma 2

NK 2

Maskör B Fysioterapeut
Ma 2

NK 2

Modedesigner B Landskapsingengör
Ma 2

NK 2

Möbeldesigner B Logoped
Ma 2

NK 2

Spelkonstruktör B Sjuksköterska
Ma 2

NK 2

Stylist B Tandhygienist
Ma 2

NK 2

SYV B Högskoleingenjör O
Ma2 + 

Tekniskt basår 

(Fy2, Ke1, Ma3)

Teolog B Civilingenjör O

Tekniskt 

basår (Fy2, 

Ke1, Ma4)

BEHÖRIGHET TILL (YRKES)UTBILDNINGAR 
EFTER DET ESTEISKA PROGRAMMET INRIKTNING BILD & FORMGIVNING     
med reservation för ändringar - kolla alltid aktuella krav!
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BILAGA 3 C. Enkät om behörighet efter Bild & formgivning GISSA 

BEHÖRIGHET_RESULTAT MED DIAGRAM 

(DUBBELKLICKA PÅ IKONERNA) 

Gissa 

BEHÖRIGHET_Resultat med diagram.pdf 

Gissa 

BEHÖRIGHET_Resultat med diagram.xlsx 
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Bilaga 4. Blankett för bildrättigheter 

Blankett för bildrättigheter 

 

Som du kanske redan vet, går jag på en utbildning på Bildlärarinstitutet på Konstfack. Jag gör just nu en 

undersökning om hur elever, skolledare och lärare beskriver inriktningen Bild & formgivning på det Estetiska 

programmet för att få en bild av hur inriktningen uppfattas av dem. Jag hoppas att min text kommer att skapa fler 

sätt att höja det estetiska programmets status.  

 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig genom att göra bilder som vi ska diskutera efteråt. Jag kommer att skriva ned en 

del av vår diskussion och fota ett antal bilder som kommer att publiceras i samband med uppsatsen.  

Den kommer sedan att ligga på webben, i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, en plattform som används 

för att publicera och söka efter examensarbeten och forskningspublikationer från högskolor och 

universitet. 

Jag kommer inte att använda ditt riktiga namn, och inte publicera något foto där man kan se vem du är, 

men eftersom detta arbete kommer att bli offentligt, behöver jag din tillåtelse och underskrift på att jag 

får använda dina bilder.  

 

Tack snälla för hjälpen! 

/Mia 

 

 

Jag tillåter att Annamaria Forsberg 550523-1083, fritt får använda mina bilder används i samband med uppsats 

om inriktningen Bild och formgivning 

 

………………………….. …………………………………………………. ………………………..…….. 

Ort, datum   Underskrift   Personnr 

…………….…………………………………………  

   Namnförtydligande 

………………………… …………………………………….…… ………………………………. 

Ort, datum   Underskrift målsman  Personnr 

…………………………………………….  

   Namnförtydligande målsman för 
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Bilaga 5.  Bildanalysuppgift 


