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Abstrakt 

	  
Det här arbetet har undersökt hur sex gymnasielärare med olika ämnesprofil diskuterar och 

samtalar kring estetiska lärprocesser. Resultatet utgår från två fokusgruppsintervjuer på två olika 

gymnasieskolor i sydvästra Sverige. Syftet har varit att genom samtalen få en bild av hur lärarna 

konstruerar och legitimerar estetiska lärprocesser i klassrummet samt att utifrån diskussionen 

identifiera de diskursiva mönster som framträder i samtalen. Arbetet tar sitt avstamp i 

socialkonstruktionism och använder diskursanalys som vetenskaplig metod. I analysen 

framträder fyra diskurser kring vilka lärarna diskuterar de estetiska lärprocesserna. Av resultatet 

framgår att begreppet estetiska lärprocesser i sig är abstrakt och svåranvänt, kreativitet är istället 

det begrepp som lyfts fram och som anses eftersträvansvärt i all undervisning. Lärarna ser också 

variation som en viktig del av undervisningen i skolan, för att möta olika elevers och klassers 

behov, men också för att variation är något bra i sig. Här blir den estetiska dimensionen ett 

pedagogiskt sätt bland flera som skapar variation och gör undervisningen roligare och mer 

kreativ. Lärarna lyfter dock fram att den stoffträngsel som finns i kursplaner och kursmål gör 

det svårt att i praktiken arbeta så processorienterat och kreativt som man gärna skulle vilja och 

att det därmed finns en motsättning mellan pedagogiska idéer och den faktiska verkligheten.  Ett 

faktum som också skapar irritation och frustration hos vissa lärare som tycker att olika 

pedagogiska begrepp lanseras utan förankring i verkligheten. 
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1.	  Inledning 
Lärandeprocesser kan se ut på många olika sätt. Ett sätt kan vara att använda sig av konstens 

metoder för att nå vissa kunskapsmål. Här blir estetik medel och angelägenhet för alla ämnen i 

skolan och inte bara något som hör de renodlat estetiska ämnena till. Detta kan i sin tur göras på 

mängder med sätt och utifrån olika utgångspunkter och synvinklar, men en gemensam nämnare 

för sådana arbetsformer är att man låter fler sinnen samspela i lärandesituationen för att på så 

sätt försöka åstadkomma en fördjupad förståelse av ett lärandeobjekt. Ibland kallas ett sådant 

arbetssätt för estetiska lärprocesser. Det här arbetet vill titta närmare på den estetiska 

dimensionen i undervisning och undersöka hur ett antal lärare med olika ämnesprofil inom 

gymnasieskolan diskuterar och samtalar kring de estetiska lärprocessernas roll och funktion i 

klassrummet. Resultatet utgår från fokusgruppsintervjuer med sex lärare på två olika 

gymnasieskolor i en mindre stad i sydvästra Sverige.  

1.1	  Bakgrund	  
Som ämneslärare i svenska har jag under lärarutbildningen kommit att intressera mig för ett 

skolämne som sådant - inte bara som innehåll och stoff utan också ämnet som företeelse och 

konception. Hur konstrueras egentligen ett ämne och hur avgörs vad som bör ingå och på vilket 

sätt? I en B och C-uppsats har jag mot bakgrund av dessa frågeställningar samtalat med 

svensklärare kring ämnestraditioner och ämnesuppfattningar och hur dessa i sin tur påverkar det 

praktiska arbetet i klassrummet. Lärarna har på olika sätt i de uppsatsernas intervjuer gett 

uttryck för att vi befinner oss i en ”brytningstid” som gör det svårt att bedriva undervisning i 

traditionell form, samtidigt som man ofta har svårt att hitta nya kunskapsvägar för att engagera 

och nå eleverna. Det blir allt knepigare för lärarna att motivera till t ex läsning av litterära 

klassiker, som tidigare var en självklar del av svenskämnet.  Det blir allt motigare för eleverna 

att överhuvudtaget läsa böcker, romaner och längre texter – det så kallade bildningsarvet tycks 

få allt svårare att hävda sin rätt, något som både bekymrat, förbryllat och utmanat lärarna i mina 

intervjuer. 

 

Det var först när jag stötte på den tyske sociologen Thomas Ziehes tankar och teorier som 

lärarnas mer känslomässiga beskrivningar och utsagor sattes i sitt sammanhang. Trots att Ziehes 

forskning och texter fick sitt genombrott för trettio år sedan tycks de på mig lika aktuella som 

någonsin. Han sätter ord på något som genomsyrade mina intervjuer på ett så påtgaligt sätt. 

Ziehe använder begreppet kulturell friställning för att försöka fånga den moderna tidens tecken. 

Han menar att det moderna samhällets avtraditionalisering ger individerna allt större frihet att 

själva välja sin väg, göra sina egna val och därmed skriva sin egen livshistoria.  En frihet som på 

många sätt är positiv, men som också kan skapa en känsla av ambivalens, när självbilder inte 

längre formas av traditionella normer. Det blir således individen själv som ska tolka koder och 
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upptäcka vad han eller hon står för, något som ofta sker genom speglingar i mass- och 

konsumtionskulturen. Den enskilde måste ständigt omformulera sin identitet, krav som kan vara 

svårhanterliga, inte minst för unga människor. När skolan inte alls finns med på denna nya arena 

för identitetsskapande blir den oangelägen, verklighetsfrånvänd och institutionaliserad. ”Skolan 

har mist sin aura” menar Ziehe och hänvisar då till den kritik som pekar på det faktum att skolan 

ofta upplevs som tråkig och meningslös av eleverna. Ziehe pekar också på den estetisering som 

präglar vår samtid och betraktar modernitetens lärprocesser som i hög grad estetiska. Musik, 

konst, drama och digitala medier erbjuder en annan sorts intensitet och borde sett i detta ljus ha 

en naturlig plats i dagens skola. Det är således tidigare mina tidigare intervjuer med lärare och 

Ziehes tankar som lett mig in på vägen att vilja undersöka vilken plats de estetiska 

lärprocesserna har i gymnasieskolan idag. Om många lärare anser att det är svårt att nå eleverna 

den traditionella vägen, hur ser man då på de estetiska processernas möjligheter till 

kunskapsbildning? I samhället pågår när detta skrivs också en debatt om de estetiska ämnenas 

vara eller inte vara i gymnasieskolan överhuvudtaget. Ett av argumenten som figurerat i 

debatten till att man tagit bort dessa som obligatoriska tillval är att kreativt arbete ska 

genomsyra hela gymnasieskolan genom sitt entreprenöriella förhållningssätt, ett nytt begrepp i 

skolsammanhang som med Gy11 också lanserats i styrdokumenten. En utveckling som gör det 

än mer intressant och relevant att undersöka hur lärare på fältet beskriver, uttrycker och funderar 

kring den här typen av lärprocesser. 

1.2	  Syfte	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex gymnasielärare i gruppsamtal diskuterar och 

samtalar kring estetiska lärprocesser. Målet är att genom samtalen få en bild av hur de i 

praktiken konstruerar och legitimerar estetiska lärprocesser i klassrummet. Det mer 

övergripande syftet är att kunna identifiera och beskriva de diskurser som framträder i samtalen. 

1.3	  Frågeställningar	  
• Hur diskuteras estetiska lärprocesser bland lärare i gymnasieskolan? 

• Hur legitimeras estetiska lärprocesser av lärare i gymnasieskolan? 

• Hur konstrueras estetiska lärprocesser av lärare i gymnasieskolan? 

1.4	  Uppsatsens	  disposition	  
Uppsatsens första del redogör för bakgrund, syfte och frågeställningar. I kapitel två presenteras 

sedan några forskningsperspektiv som belyser och problematiserar synen på estetiska 

lärprocesser i skolsammanhang. Här diskuteras själva estetikbegreppet samt olika teoretiska 

föreställningar om estetik och lärande. Kapitel tre presenterar de mer vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkterna för arbetet. Vissa grundläggande begrepp och tankegångar inom 

poststrukturalism, socialkonstruktionism och postmodern teori gås igenom samt begrepp och 
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föreställningar inom diskursteorin som är centrala för val av metod och analys. I metodavsnittet 

redovisas urval, metodologiska överväganden, tillvägagångssätt och analysförfarande. I 

undersökningsdelen har sedan resultatet tematiserats med utgångspunkt i de diskursiva mönster 

och retoriska strategier som identifierats under intervjuerna. Studien avslutas med 

sammanfattande analys och diskussion med utgångspunkt i resultaten.  

2.	  Estetik	  i	  skolan	  –	  några	  forskningsperspektiv	  
I denna inledande teoretiska del presenteras några olika forskningsperspektiv och vetenskapliga 

rapporter som under senare år behandlat området för estetiska lärprocesser. Här problematiseras 

estetikbegreppet som sådant, vi ser hur dess innebörd förändrats över tid och på vilket sätt detta 

påverkar diskussionen om estetikens roll i samhälle och skola.  

2.1	  Estetikbegreppets	  många	  ansikten	  
Begreppet estetik är centralt för den här uppsatsen, ett begrepp vars innebörd inte är självklar. 

Kanske ännu mindre kombinerat med begreppet lärprocesser, som också det kan definieras på 

en rad olika sätt. Estetik hänger för de flesta samman med konstnärliga verksamheter av olika 

slag. Ibland kopplar man samman detta med det ännu vidare begreppet kultur som omfattar alla 

sätt på vilka vi skapar betydelser, kommunicerar med varandra och organiserar det sociala livet 

(Thavenius i Aulin-Gråhamn et al 2004, s. 99). Det är förstås lite problematiskt att begreppet 

estetik har så många betydelser när man diskuterar en företeelse, samtidigt är det inget som är 

unikt för just estetikbegreppet och något vi därför måste förhålla oss till.   

 

Den danske forskaren Henrik Kaare Nielsen har i en studie (1996) urskilt fyra huvudbetydelser 

av begreppet estetik. Den första går tillbaka till ordets ursprung, det grekiska ordet aisthesis. För 

de gamla grekerna syftade detta på människans sinnliga och känslomässiga förhållande till 

världen i motpol till den matematisk-logiska kunskapen med dess abstrakta tänkande. Den andra 

betydelsen hänger samman med 1700-talets betydligt mer snäva användning av begreppet som 

kopplar mer specifikt till konsten och läran om det sköna i konsten. I modern tid har emellertid 

estetik ofta fått en betydligt vidare innebörd. I takt med samhällets demokratisering har 

begreppet kommit att omfatta även populärkulturella fenomen som idag betraktas som ett 

självklart inslag i västerländsk kultur. Slutligen framhåller Nielsen att begreppet estetik även har 

börjat användas ”om den allmänna tendensen i de högutvecklade moderna samhällena att det 

sociala livet blir allt mer upplevelseorienterat” (Nielsen 1996, s. 9). Det estetiska betyder med 

andra ord allt mer på alla plan i vårt samhälle - i politiken, ekonomin, massmedierna, det 

offentliga rummet, konsumtionskulturen, vardagslivet och ungdomskulturen. Estetiken har blivit 

en del av samhällets sociala och kulturella liv på ett mer övergripande plan och det används 

därför i dag i många olika sammanhang (Thavenius i Aulin-Gråhamn et al 2004, s. 101). Den 
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utvidgning av begreppets innebörd som skett över tid förenklar självklart inte diskussionen, men 

gör den möjligen mer angelägen och intressant.   

 

Måhända kan det vara mot bakgrund av denna utveckling som det under senare år också 

etablerat sig ett allt större intresse för hur skolan arbetar med kultur och estetik på olika sätt. 

2005 skrev den nu avvecklade Myndigheten för skolutveckling på sin hemsida att ”estetiska 

lärprocesser innebär att kommentera och reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden med 

hjälp av sina sinnen och intellekt” (Saar 2005, s. 11). Under ett antal år under sent 90-tal och 

tidigt 2000-tal har flera statliga utredningar och utvecklingsprojekt initierats och 

forskningsanslag utfästs med syftet att undersöka och analysera det estetiska lärandets betydelse 

och hur en estetisk dimension kan spela en roll för kunskapsbildning och meningsskapande i 

skolan.  Men vad betyder egentligen en sådan här estetisk dimension i praktiken för skolans del? 

Forskaren Lars Lindström (2002) förtydligar detta när han skiljer mellan fyra olika sätt att förstå 

den estetiska dimensionen; läran om och i konstarterna respektive med och genom dem. Det två 

första förhållningssätten är helt och fullt etablerade i skolans praktik, man undervisar om 

konstens historia eller i ett specifikt estetsikt ämne.  Estetisk verksamhet som enskilt ämne har 

varit ett obligatoriskt tillval för alla elever i gymnasieskolan fram till den nya gymnasiereformen 

trädde i kraft 2011. De två senare förhållningssätten är mer outforskade och handlar om att 

använda estetiskt lärande som stöd i undervisningen. Att t ex genom dramatiseringar, bilder och 

musik illustrera eller levandegöra ett ämne. Vi kan här tala om ett slags lärande genom konsten 

med konsten som medium. Med detta förhållningssätt blir det estetiska en dimension som är lika 

aktuell i alla ämnen och områden.  

 

Även begreppet lärande används i de mest skilda sammanhang och betydelser. I 

skolsammanhang har det dock ofta inneburit fokus på processer, av individuell eller kollektiv 

natur, där vissa kunskaper erövras eller utvecklas av eleverna. Estetiska lärprocesser kan mot 

bakgrund av ett sådant resonemang förstås som en lärandeprocess som utnyttjar konstens 

metoder för att nå vissa mål (Saar 2005), med tillägget att även konstbegreppet här används i ett 

vidare perspektiv. Inom ramen för estetiskt lärande hänvisas också ofta till estetikbegreppets 

ursprungliga grekiska betydelse, nämligen det som handlar ”det sinnliga” och ”förnimbara”. 

Man hävdar att all mänsklig kunskap börjar i en sinnesförnimmelse och betonar därför vikten av 

kunskap från sinnena. Det pedagogiska arbetet fokuseras den kreativa processen som en sinnlig 

erfarenhet av ett fenomen där elever ges möjlighet att bearbeta upplevelser med hjälp av skilda 

medier som exempelvis bild, musik, drama eller dans (Ericsson & Lindgren 2007, s. 19). Med 

en sådan kunskapssyn blir det estetiska perspektivet eller den estetiska kunskapen en 

angelägenhet för alla lärare oavsett ämne/ämnesinnehåll och skolform.  
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Synen på vad estetik är och hur det används i pedagogiska sammanhang är således något som är 

satt under ständig förändring.  Begrepp diskuteras och förstås på olika sätt i olika tider och i 

olika kontexter. Här presenteras några av de senare årens forskningsperspektiv på området.  

2.2	  Mediering	  och	  multimodalitet	  
I en kunskapsöversikt med titeln En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i 

ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv (2003) analyserar och problematiserar forskarna 

Anders Marner och Hans Örtegren estetiska lärprocesser i relation till några centrala teoretiska 

begrepp inom framförallt socio-kulturell och semiotisk teoribildning. Forskarna börjar sin 

översikt med att kritiskt granska en för den västerländska idétraditionen grundläggande 

dualistisk föreställning om att det finns en tydlig uppdelning mellan å ena sidan tänkandet och å 

andra sidan kroppen och dess aktiviteter. En motsättning som man här benämner den 

traditionella dikotomin. Denna åtskillnad som i filosofin renodlades av René Descartes, har 

tagits upp av vetenskapen och skolan. I medvetandet och i språket skapas mening och betydelser 

medan kroppens verksamhet och erfarenheter anses vara på en lägre nivå och därmed mer 

betydelselös, man talar ofta om verbal kunskap kontra icke-verbal eller ibland till och med tyst 

kunskap (Marner & Örtegren 2003, s. 15). Begreppen som sådana säger något om deras 

inbördes status, där det ena bara utgör en negation av det andra.  

 

Mediering är ett centralt begrepp inom framförallt sociokulturell forskning med rötter hos 

teoretikern Lev Vygotskij. Begreppet förklarar samverkan mellan människor och de olika 

kulturella redskap eller artefakter som människor använder för att förstå och agera i omvärlden. 

Vi människor kommunicerar med hjälp av det talade och skrivna språket, men det är trots allt 

bara ett sätt på vilket vi samspelar, förstår och skapar mening i våra liv. Bilder är ett annat sorts 

språk som har andra kvalitéer och öppnar för andra möjligheter. Bild kan åskådliggöra rumsliga 

situationer. Film kan åskådliggöra händelseförlopp. Kroppen är nödvändig i hantverk och dans 

och är utöver det en nödvändig förutsättning för och en del av medvetandet. Trots det kan vi 

säga att västerlandet präglas av användningen av ett vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp 

som ser skriftspråket som den mest betydelsefulla medieringen. Men som Marner och Örtegren 

påpekar: ”Den tidigare diskuterade dikotomin mellan verbal och icke-verbal kunskap kan 

upplösas om man kan klargöra att bakom begreppet tyst kunskap eller icke-verbal döljer sig ett 

antal olika betydelsefenomen och medieringar som alla kräver plats i den sociokulturella 

betydelsebildningen” (2003 s. 23).  Istället lyfter författarna fram ett horisontellt 

medieringsbegrepp som bättre täcker mångfalden i medieringsprocesser. Motsatsen kanske till 

och med fördunklar och osynliggör delar av människans kunskapsuniversum, menar man och 

efterlyser forskning som kan belysa människans kunskapsuniversum i dess multimodalitet, dvs. 

det faktum att kommunikation och meningsskapande kan ske och sker på en rad olika sätt.  
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Det är alltså bland annat med hjälp av begrepp som mediering och multimodalitet som Marner 

och Örtegren diskuterar det estetiska lärandet. Estetiska lärprocesser kan enligt författarna på 

ett annat sätt öppna för – flerstämmighet i klassrummet, upptäckt, kreativitet, vidgade 

textbegrepp, förvånande kunskap, djupkunskap, skapande begrepp, mångtydig kunskap och 

eleven som medskapare i en kunskapsprocess. Mot den ställer man en mer instrumentell 

lärprocess som i högre grad präglas av atomisering, lärarmonolog, fakta, förväntad kunskap, 

fasta begrepp, entydig kunskap, reproduktion och svar utan frågor (Marner & Örtegren 2003, s. 

82). Författarna föreslår också ett annat sätt att förstå själva begreppet estetiska lärprocesser 

utifrån ett vidare och mer semiotiskt perspektiv. Inom semiotiken är begreppet 

främmandegörande centralt. Dess motsats automatisering är det sätt på som livsvärlden ibland 

blir till rutin och upprepningar av scheman och mönster. Konstens främsta uppgift var enligt den 

ryske lingvisten Viktor Sklovskij främmandegöring, dvs. att avautomatisera vår varseblivning, 

att få oss att se med nya ögon på en företeelse. Eftersom ett estetiskt perspektiv kan finnas även 

i andra sammanhang än inom konst har den estetiska funktionen inte bara med 

sinnesförnimmelse att göra utan snarare en idé om att se på företeelser på ett nytt sätt och ur 

olika synvinklar, vilket kan bli viktigt i många olika sammanhang. Att främmandegöra blir att 

de- och rekonstruera istället för att reproducera. Det estetiska står här i opposition till det 

instrumentella. I ett sådant perspektiv blir de estetiska lärprocesserna inte bara en fråga om en 

sinnesförnimmelse som ska påföras det pedagogiska arbetet i syftet att göra det mindre 

teoretiskt. Snarare handlar det om att tänka på ett nytt sätt i skolan (Marner & Örtegren 2003, s. 

80-81). Men hur tänker man egentligen kring de estiska lärprocesserna i skolans vardag, 

praktiseras ett sådant lärande och hur motiverar och legitimeras i så fall ett sådant arbetssätt?  

2.3	  Estetiskt	  lärande	  som	  fostran,	  upplevelse,	  stöd,	  balans,	  lustfylld	  
aktivitet	  eller	  terapi	  
Tomas Saar har i ett av sina forskningsprojekt Konstens metoder och skolans träningslogik 

(2005) undersökt vilka förutsättningar och villkor som finns i skolan för att arbeta estetiskt och 

kreativt på ett kontinuerligt, hållbart och integrerat sätt. Lärare kan ha ett starkt engagemang för 

olika estetiska och skapande aktiviteter, men frågan är vilka motiv och föreställningar som 

ligger bakom denna drivkraft och vad villkoren är för att utveckla dem i skolans praktik?  

 

Saar använder sig av diskursbegreppet för att beskriva ett visst sätt på vilket man förstår och 

beskriver en företeelse. I en genomgång av tidigare forskning och studier har han identifierat tre 

olika pedagogiska diskurser eller föreställningar om estetiskt lärande som tillsammans bildar ett 

slags förståelsekluster kring ämnet och som sätter ramar för på vilka sätt man pratar om det. 

Den första benämner Saar estetiskt lärande som fostran där huvudsyftet kan sägas vara att fostra 
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en konst och kulturintresserad individ. En grundtanke i denna förståelse är att de konstnärliga 

uttrycken hos människan håller på att förflackas och trängas bort och att skolan därför måste 

vara en motkraft med ambitionen att fostra och utveckla barns och elevers konstnärliga sida. Det 

nyestetiska förhållningssättet möter sällan något ideologiskt motstånd från skolan, tvärtom 

passar den väl in i en upplysningstanke om att fostra en aktiv och medveten kulturkonsument 

som genom skapande aktiviteter växer och berikar sitt liv. Här har det estetiska ett slags värde i 

sig där olika kulturprojekt lätt låter sin inlemmas i skolans praktik. En konsekvens av sådana 

kulturprojekt är att det ofta sätts en tydlig gräns mellan det vardagliga skolarbetet och de mer 

extraordinära projekten och med det konstrueras också en tydlig gräns och skillnad mellan olika 

kunskapspraktiker (Saar 2005, s. 20).  Den goda konsten, kulturen, poesin och litteraturen står 

här ofta i kontrast till skräpkultur, förflackning och passivitet.  Det finns således en starkt 

fostrande ambition i denna diskurs och skapande verksamhet är ofta något som sker utanför de 

vanliga lektionerna. De skapande aktiviteterna ses inte heller som något som i sig ger 

kompetenser som är tillämpbara utanför de estetiska ämnena, åtminstone inte någon större 

omfattning.  

 

Den andra diskursen som Saar funnit är Estetiskt lärande som subjektiva upplevelser - ett 

förhållningssätt som gränsar mot det terapeutiska. Reformpedagogiken och progressivismens 

betoning av individens utveckling och växande förskjuter de skapande ämnenas fokus från den 

konstnärliga produkten till den individuella processen.  Det är en vanlig uppfattning att 

människan genom konsten ger uttryck för något i sitt inre och att konst på det sättet kan 

upplevas balanserande – att man t ex kan få ut sina aggressioner genom att måla eller dansa. 

Eftersom man inom ramen för denna förståelse antar att konsten gestaltar subjektiva känslor på 

olika sätt, blir det mer komplicerat och kanske mindre meningsfullt att försöka diskutera den i 

termer av lärande (Saar 2005, s. 20). Skillnaden mellan konstnärliga uttryck och så kallad 

”riktig kunskap” förstärks därmed. Den här subjektiva och symboliska diskursen finns djupt 

invävd i vårt kulturarv och manifisteras ofta i en vurm för kreativitet. Kreativiteten blir här 

något svårfångat, som elever ibland har och ibland inte har, men som ses som eftersträvansvärd 

så länge som den håller sig inom skolans ramar. Lärare ser sig själva inte sällan som inspiratörer 

i dessa sammanhang och som arrangörer av kreativa mötesplatser. Att väcka elevernas lust, 

glädje och inre glöd blir viktiga drivkrafter för att på så sätt skapa upplevelser och lärande som 

bidrar till deras personlighetsutveckling. Saar påpekar att konsekvensen blir en diskursiv 

förskjutning från estetiskt lärande till estetiskt varande och blir i sin mest renodlade form en 

slags a-pedagogisk hållning (Saar 2005, s. 22). Relationen mellan estetik och lärande blir ofta 

otydligt, åtminstone för hur dessa relaterar till skolans ämnen och kunskapsmål.  
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Den tredje och sista diskursen som Saar lyfter i sin studie handlar om Estetiskt lärande som 

inlärningsstöd. En vanlig föreställning inom denna föreställning är att skapande ämnen också 

gör människan kreativ inom andra ämnen. Estetiken blir här en slags motor som ska generera 

energi och bränsle till kunskap i andra ämnen på liknande sätt som man förr i tiden betraktade 

latin och grammatikstudier som ett sätt att skärpa det logiska tänkandet. Vi talar här alltså en 

slags överspridningseffekter. Nu står förhoppningarna till de estetiska ämnenas förmåga att 

utveckla den flexibla och kreativa människa som vårt ständigt föränderliga medie- och 

informationssamhälle antas behöva (Saar 2005, s. 23). En influens i dessa sammanhang är 

sannolikt också forskaren Howard Gardners teorier om multipla intelligenser (1993). 

Föreställningen om olika intelligenser och lärstilar har fått stort genomslag i skolvärlden och 

stödteorierna presenterar ofta exempel på hur skapande aktiviteter kan kombineras med skolans 

övriga ämnen i syftet att illustrera, gestalta och befästa kunskap. Att använda estetiska uttryck 

som rim, ramsor och sång som stöd för lärandet är i sig ingen nyhet i skolans, inte minst i de 

yngre åldrarna. Vad Saar lyfter är att problemet med den stödjande estetiken är att det ofta finns 

en svag koppling mellan kunskapsmålen och det konstnärliga materialet eller som han skriver: 

”Det är inte självklart att elever får en vidgad förståelse av den svenska emigrationen till 

Amerika genom att sjunga ’Vem kan segla förutan vind’.” (Saar 2005, s. 24). Det tycks alltså 

råda en slags föresällning om att de estetiska inslagen i undervisningen skulle vara något gott i 

sig. 

 

Även Claes Ericssons (2006) och Monica Lindgrens (2006) forskning visar på liknande 

diskursiva mönster vad gäller legitimeringar som beskrivs i Saars studie. Ericssons studie 

(2006) som handlar om musikämnet och hur lärare och lärarstudenter ser på dess plats som 

obligatoriskt ämne i grundskolan, visar på två tendenser i argumenteringen för musikens roll. 

Det ena innefattar olika överspridningseffekter, musikens läkande, terapeutiska och helande 

potential samt dess funktion som ett praktiskt alternativ till skolans mer teoretiskt betonade 

undervisning. Här finns också en mer traditionalistisk syn där den upplysande och orienterande 

funktionen är viktig, alltså även här ett mer allmänbildande och kulturellt fostrande synsätt. 

Även I Lindgrens studie (2006) framträder liknande mönster. Hennes studie innefattar 

representanter från flera estetiska ämnen och spänner över hela grundskolan. Här framställs 

estetisk verksamhet ofta som något oproblematiskt gott i syftet att i första hand stärka ett 

utomestetiskt lärande. Det handlar om att den estetiska verksamheten kan vara kompensatorisk 

för andra brister som finns inom skolan och att den kan fungera balanserande, dvs. problem 

minskar. Eleverna bör varva teoretisk och praktiskt-estetiskt arbete för att på så sätt bli helare 

människor. Lusten betonas och här framställs den lusfyllda estetiken som roligare för eleverna 

än den mer teoretiskt orienterade verksamheten som i övrigt präglar skolan. Ett lärande som 

syftar mot att utveckla människors självförtroende, goda moral och psykosociala kompetens. I 
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Lindgrens avhandling framträder således lustaspekten än tydligare liksom den estetiska 

verksamhetens balanserande, terapeutiska och kompensatoriska roll i skolan medan de mer 

traditionalistiska bildningsaspekterna är mindre framträdande. Estetisk verksamhet ses istället 

som en form för tillägnelse av vissa kompetenser som mer handlar om social förmåga och 

psykisk hälsa. De konstnärliga ämnenas tradition i skolan som en del av elevernas samhälleliga 

och kulturella bildningsprocess, kan därmed sägas ha fått ge vika till förmån för mer personliga 

hälsofrämjande ändamål (Lindgren 2006, s.170). En föreställning som också kan sägas ligga i 

linje med det två senaste läroplanernas allt större fokus på individens utveckling och den strävan 

efter individualisering som präglat skolan under senare år.  

2.4	  Stark	  och	  svag	  estetik	  
En annan aspekt som flera forskare lyfter är att estetiskt lärande ofta framställs som något som 

automatiskt innebär något nytt och bra i skolan, och utan att man egentligen reflekterat över vad 

det innebär (Saar 2005, s. 14). Saar problematiserar därför begreppet estetiskt lärande ytterligare 

och skiljer på det han kallar den starka och den svaga estetiken. Den svaga estetiken är 

retrospektiv och gestaltar något som redan finns genom att blicka tillbaka på det. Den öppnar för 

aktiviteter där innehåll kan gestaltas på nya sätt. Den är stödjande och kan levandegöra innehåll, 

men kunskapsinnehållet förblir orört. När eleverna prövar och utforskar olika gestaltningar och 

förståelser som tillåter och kanske till och med kräver att det ursprungliga kunskapsinnehållet 

förändras är det en annan estetik som aktualiseras, nämligen den starka estetiken, menar Saar.  

Den svaga estetikens reproducerande karaktär skapar sällan osäkerhet hos lärare vilket kan vara 

fallet med den starka estetiken som rör sig över mer outforskade vatten. Att arbeta på ett sådant 

sätt kan därför väcka motstånd på av olika slag, både hos elever och hos lärare, vilket blir en 

anledning till att man låter bli.  

 

Analysen utmynnar i begreppet träningslogik, som Saar använder som en slags karaktärisering 

av skolan. För trots att personal, skolledare och utbildningsideologer i hans forskningsprojekt 

ofta hävdar betydelsen av kultur, estetiska aktiviteter och skapande arbetssätt, så domineras 

verksamheten av en motsatt logik. Träningslogiken är det som skolan bara ”gör” helt 

automatiserat baserat på tradition och ideologi och som karaktäriseras av bl. a en reproduktion 

av färdiga kategorier, fokus på skriftliga beskrivningar och procedurer istället för 

meningsskapande (Saar 2005, s. 55). Att jämföra med Marner & Örtegrens (2003) beskrivning 

av de instrumentella lärprocesserna och ett hierarkiskt medieringsbegrepp. 

 

Men hur utmanar man en ensidig kunskapssyn och hur hittar man nya vägar till ett mer 

effektiverat lärande med mer motiverade elever? Kring sådana frågeställningar har en del 

forskning och projekt rört sig där parametrar som lust, vilja, spontant intresse och motivation 
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använts som argument för att t ex syssla med populärkultur i skolan. Ericsson och Lindgren som 

gjort en analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan i rapporten En start för 

tänket, en bit på väg (2007) skriver i en inledande forskningsöversikt att det i vissa pedagogiska 

perspektiv uppstått synsätt där lärandets form blir viktigare än innehållet. Med en sådan fokus 

problematiserar man inte innehållet i den utsträckningen, ambitionen blir istället att man vill 

förbättra förutsättningarna för lärandet i skolan och på så sätt får det mer effektivt och med mer 

motiverade elever (Ericsson & Lindgren 2007, s. 27).  Det blir alltså fokus på hur lärandet sker 

och innehållsfrågan blir mindre viktig.  Ericsson (2006) konstaterar att marknadsestetik och 

populärkultur, trots sin närvaro i skolan, ofta ger upphov till ett ideologiskt dilemma. Att ta in 

elevernas vardagskultur och erfarenheter i klassrummet är inte självklart. Det är inte alltid de 

identitets- och livsstilserbjudanden som förmedlas i kulturindustrin är kompatibla med skolans 

fostrande uppdrag. Det finns emellertid vissa forskare som försökt förena ett pedagogiskt- med 

ett mer kritiskt kulturteoretiskt perspektiv. 

2.5	  Ett	  radikalpedagogiskt	  perspektiv	  
 

Estetiken har fått en ny betydelse i den medie- och konsumtionskultur som vuxit fram i 
världens rika länder. Det finns stora pengar att tjäna på estetik. Estetiken är en vara. Den 
spelar en större roll än kanske någonsin i våra drömmar och föreställningar om oss 
själva och världen. Det stora varuhuset annonserar: ”Nu ringer det in. Nya kompisar, 
nya glosor, nya lekar och nya kläder”. Vi rekommenderas en studiedag på varuhuset. På 
schemat står bara roliga ämnen” som ”trendologi” och ”filofaxlära”.  (Thavenius i 
Aulin-Gråhamn et al 2004, s. 102) 

Citat är hämtat ur boken Skolan och den radikala estetiken som utkom 2004. Boken som 

används vid flera lärarutbildningar bygger bland annat på en utredning som forskare vid Malmö 

högskola gjort på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Ett genomgående tema i boken är hur 

marknadsestetik och elevers vardagskultur ska kunna hanteras i skolan. Utgångspunkten är att 

elevernas verklighet på många sätt är marginaliserade i skolans värld och att man måste hitta 

former för att integrera den utan att för den sakens skull tappa bort skolans samhälleliga och 

demokratiska uppdrag. Annonstexten som forskaren Jan Thavenius refererar till ovan blir en 

sinnebild för vår tid där ordleken blir bokstavlig. De ”roliga ämnena” är konsumtionskulturens 

olika yttringar med suggestiva reklambudskap och varuestetik. Konst, reklam, kultur, trender - 

allt glider in i varandra och blir en del i människors, inte minst ungdomars identitetsarbete.  

 

I texterna som återges i boken utvecklas till ett resonemang kring tre typer av estetik: Den 

modesta estetiken, marknadsestetiken och den radikala estetiken. Resonemanget har en del 

gemensamt med det som Saar kallar den svaga och den starka estetiken i sin studie (2005). Den 

modesta estetikens uppgift är liksom den svaga estetiken – att vara stödjande och utsmyckande, 

den är retrospektiv, kunskapsinnehållet är fastlagt, liksom mål och resultat. Marknadsestetiken 

behandlar inte Saar, men representerar hos Malmöforskarna hela den obearbetade estetik som 
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omger oss i medier och reklam. Den starka estetiken och den radikala estetiken har däremot 

också en del gemensamt i det att den utmanar och har potential att spränga gränser, men hos 

Malmöforskarna finns en politisk dimension i det att den på ett annat sätt också öppnar för 

samhällskritik (Ericsson & Lindgren 2007, s. 31).  Att man tar in elevernas vardagsvärld i 

klassrummet och erkänner den, betyder inte att man stryker den medhårs och tar den för 

oproblematiskt given. Författarna framhåller att det rör sig om en svår balansgång mellan 

bekräftelse och kritisk bearbetning som kräver lärare med en bred kulturanalytisk och estetisk 

kompetens (Persson i Aulin-Gråhamn et al 2004, s. 129). Saar ser å andra sidan att problemet 

med en sådan uppdelning är att kategorierna lätt definieras utifrån normativa grunder där t ex 

marknadsestetiken skulle reproducera former, innehåll och värderingar som återfinns i den 

kommersiella populärkulturen. Saar menar att elevernas förhållningssätt inte så självklart låter 

sig definieras som det ena eller det andra utan att bilden är mycket mer komplex (Saar 2005, s. 

81). Ericsson och Lindgen konstaterar (2007) mot bakgrund av sin forskning att den modesta 

estetikens oreflekterade hållning till estetiska uttrycksformer stämmer väl in i vissa pedagogiska 

perspektiv där elevers vardagskultur utan att problematiseras integreras i skolan för att skapa 

ökad motivation och effektivisera lärandet, men där innehållsaspekterna förbises. Andra 

kännetecken för den modesta estetiken menar de, är en hänvisning till estetikens terapeutiska 

funktion och överspridningseffekter (Ericsson & Lindgren 2007, s. 29), föreställningar som 

framträder i deras egna intervjuundersökningar. 

 

När det gäller de estetiska lärprocesserna kan man således konstatera att det både råder en viss 

begreppsförvirring, men också olika uppfattningar om vilken plats sådana lärprocesser ska ha i 

skolan och synen på dem rent generellt. Föreställningar som aktualiserat begrepp som mediering 

och multimodalitet. Det estetiska lärandet motiveras och legitimeras också på en rad olika sätt 

och det finns mer eller mindre kritiska pedagogiska perspektiv i debatten.  

3.	  Vetenskapsteoretiska	  utgångspunkter	  
Följande kapitel beskriver de vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

som uppsatsen tar sitt avstamp i och som styrt valet av metod. Dessa perspektiv är relaterade på 

olika sätt, då de delar vissa grundföreställningar om hur världen är beskaffad och 

diskursbegreppet är centralt. 

3.1	  Skolan	  i	  det	  postmoderna	  samhället	  
Postmodernitet kan sägas både relatera till och vara en reaktion på modernism och modernitet. 

Det var 1979 som den franske filosofen och litteraturvetaren Jean-François Lyotard skrev boken 

Det postmoderna tillståndet som ofta anges som själva startpunkten för de postmoderna 

strömningarna. Lyotard beskriver här det nya framväxande postindustriella samhället, där 
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vetenskapens hierarkiska auktoritet håller på att rasa samman.  Vetenskapen kan inte längre göra 

anspråk på den enda legitima sanningen och verkligheten fragmentiseras och faller sönder i 

olika upplevda sanningar – eller diskurser. Lyotard beskriver hur de stora berättelsernas tid är 

över och när det inte längre finns några givna sanningar att hålla sig i återstår pluralism, 

relativism och en tid i upplösning. Många teoretiker har sedan dess beskrivit det postmoderna 

eller senmoderna samhället och hur det på olika sätt påverkar människorna som lever i det. I 

Modernitet och självidentitet (1999) diskuterar den brittiske sociologen Anthony Giddens 

förhållandet mellan moderniteten och det individuella jaget.  Senmoderniteten präglas av en allt 

mer utvecklad reflexivitet menar Giddens. När traditioner och gamla sanninger faller samman 

och världen står inför globalisering och genomgripande förändringar så omvandlas människors 

vardagsliv i grunden, vilket får stora konsekvenser för det personliga livet.  

 

Reflektionen blir en nödvändighet i den nya tiden för att både kunna anpassa sig och bemästra 

tillvaron och framtiden. Människorna översköljs av mängder av information och erbjudanden, 

som fungerar som bränsle i den ständigt pågående reflektionsprocessen – en strid ström av val, 

ställningstaganden som genomsyrar livet på både makro- och mikronivå. Det kan upplevas som 

en frihet, men likväl skapa en känsla av ängslan, frustration och överhettning. Thomas Ziehes 

begrepp kulturell friställning (1989) blir förklarande för den här typen av utveckling. När de 

stora berättelserna bryter samman och gamla sanningar - ideologier, traditioner och religioner 

inte längre har relevans och styr våra liv - måste vi fylla tomrummet med något annat.  En 

friställd människa måste pröva sig fram och lita till egna beslut och därmed reflektera. Inte 

sällan blir hon hänvisad till masskulturens mångfald av livsstilserbjudanden. Vardagslivet blir 

allt mer estetiserat och budskapen om ett välförpackat liv når oss från allt fler mediala 

plattformar. Självklart får den nya tidens anda stora konsekvenser på alla plan, något som 

sociologen Andy Hargreaves diskuterar i Läraren i det postmoderna samhället (1998). 

Hargreaves beskriver på liknande sätt som Ziehe och Giddens hur de organisationsförändringar 

som präglar den snabba och rörliga postmoderna tiden bidrar till att skapa nya 

självuppfattningar. Av flera orsaker blir gränserna mellan jaget och omvärlden allt mer otydliga, 

vilket leder till att en ny typ av narcissism breder ut sig i samhället. Det gränslösa jaget som 

Hargreaves kallar detta tillstånd kännetecknas av en sorts illusion av allvetande som saknar 

förankring moraliska sanninger och skyldigheter. Elever ifrågasätter i allt högre utsträckning 

varför de ska lära sig vissa saker eller rent av vägrar att göra vissa uppgifter. Det blir allt svårare 

för lärare att motivera och legitimera olika aktiviteter. Personlig utveckling där 

självförverkligande blir målet för det bräckliga jaget i ett kontinuerligt självreflekterade projekt 

(Hargreaves 1998, s. 89). En skola och lärarroll i förändring, intensifiering och fragmentisering. 

Kunskapen som ständigt byter skepnad. Ifrågasättandet och självförverkligandet som en del av 
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livsprojektet. De är inte svårt att förstå de utmaningar skolor, klassrum, elever och lärare står 

inför i modern tid. 

3.2	  Poststrukturalism,	  socialkonstruktionism	  och	  diskursteori	  	  
Poststrukturalism som vetenskapsfilosofisk teori är starkt förknippad med franska språkvetare 

som Michael Foucault, Roland Barthes och Jacques Lacans teorier. Poststrukturalismen både 

bygger på och är en slags reaktion på den strukturalistiska traditionen. På flera sätt kan 

strömningarna ses som en slags uppgörelse med universaliserande teorier som marxism och 

psykoanalys (Winther Jörgensen & Philips 2000, s. 12). Vad man tar avstånd från i 

strukturalismen är tron på en slags övergripande mening i strukturen och därmed idén om en 

absolut sanning.  Poststrukturalister menar att det som är sanning i en tid inte behöver vara det i 

en annan, världen är socialt konstruerad och därmed kontextbunden. Individerna skapar själva 

mening genom strukturer och konstruktioner där språket spelar en avgörande roll. Språket 

kommer före tanken och diskursbegreppet är centralt. Socialkonstruktionismen delar 

poststrukturalismens grundtankar om att världen konstrueras av människor i samspel med 

varandra.  Människan och verkligheten är två sidor av samma mynt och mentala processer och 

handlingar är därför resultatet av sociala interaktioner mellan människor. Men både 

poststrukturalism och socialkonstruktionism är liksom postmodernitet omstridda beteckningar 

och det råder inget samförstånd om förhållandet mellan dem. Socialkonstruktionism kan snarare 

ses som ett slags samlingsnamn för en rad nyare teorier inom kultur och samhälle som delar 

vissa premisser i sin syn på världen och utifrån dessa antaganden har flera diskursanalytiska 

angreppssätt vuxit fram.  

 

Diskursanalys och begreppet diskurs måste ses i samma ljus som den verklighet den försöker 

beskriva. Det finns således inte ett sätt att definiera begreppet diskurs, utan olika positioner ger 

sina förslag och försöker i viss mån att erövra begreppen ”diskurs” och ”diskursanalys”. För 

ögonblicket kan vi dock säga att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

eller ett utsnitt av den (Winter Jörgensen & Philips 2000, s. 7). Diskursanalys är sedan att på ett 

motsvarande sätt analysera dessa mönster.  I Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori 

är ett begrepp som diskursiv kamp nyckelord - olika diskurser, alla med ett bestämt sätt att tala 

om eller uppfatta världen, kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, en bestämd synpunkts 

herravälde. Norman Fairclough har utvecklat anglosaxisk variant av diskursanalys ofta kallad 

den kritiska diskursanalysen med ambitionen att koppla analysen till ett vidare 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Centralt hos Fairclough är hans undersökning av förändring. 

Språkbruk hänvisar ofta bakåt till tidigare diskursiva struktureringar, på det sättet bygger vi 

vidare på betydelser som redan är etablerade. Fairclough sätter begreppet intertextualitet i fokus, 

dvs. hur texter i praktiken bygger på fragment från andra texter och diskurser (Winther 
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Jörgensen & Philips 2000, s. 13). Inom diskurspsykologin, handlar det inte primärt om 

samhällets stora diskurser, utan syftet är snarare att undersöka hur människor använder de 

aktuella diskurserna för att framställa sig själva i en social interaktion och vilka sociala 

konsekvenser det kan få. Här understryks individernas aktiva språkbruk som del i att t ex 

manifestera identitet.   

3.3	  Språket	  som	  handling	  	  
De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Språket är 

sett ur detta perspektiv inte bara en kanal varigenom information förmedlas utan en ”maskin” 

som konstituerar den sociala världen (Winther Jörgensen & Philips 2000, s. 17). Den franske 

filosofen och teoretikern Michael Foucault var den som på allvar kom att utveckla teori och 

begrepp inom diskursanalysen och nästan alla riktningar inom den förhåller sig till hans arbete. I 

den begreppsapparat som Foucault använde ingår t ex uttryck som sanningsregimer, diskursiva 

formationer och utestängningsprocedurer. Foucault pekar på diskursiva formeringar och 

socialiserande institutioner och frågar sig: vem får tala och varpå vilar denna legitimitet? 

Foucaults angreppssätt knyter an till begrepp som makt och vetande, men också till 

motdiskurser som skapas som en reaktion på rådande diskursordning (Börjesson 2003, s. 34). 

Foucaults kunskapsbegrepp får konsekvenser synen på sanning. Foucault hävdar att man aldrig 

kan nå fram till ”sanningen”, eftersom man aldrig kan befinna sig i en position utanför 

diskurserna. Så kallade sanningseffekter skapas istället inom de rådande diskurserna som ett 

system för produktion, reglering och spridning av utsagor tätt kopplade till olika maktstrukturer. 

Det kanske tydligaste tecknet på Foucaults inflytande på den tanketradition som här beskrivs är 

det perspektiv på världen som benämns den språkliga vändningen (the linguistic turn). I korthet 

går den ut på att fokus för sökandet efter betydelsefull kunskap riktas mer eller mindre 

uteslutande mot språket. Den språkliga vändningen bygger på tankemodeller hämtade från 

semiotiken.  Språket övergår från att vara en bild av verkligheten till ett eget 

undersökningsobjekt på egna villkor. Fokuseringen på språket innefattar också en syn på språket 

som underlag för handling. Att använda språk ses här som en social aktvitet, där mening 

regleras i själva användandet. Samtidigt har språket en konstituerande sida, då identiteter och 

olika uppfattningar om saker och ting skapas av och genom språket. Fairclough (1995) 

exemplifierar med skolan, som ses som en institution där lärare och elever formas utifrån olika 

språkliga föreställningar: 

For instance, to become a teacher, one must master the discursive and ideological 
norms, which the school attaches to that subject position – one must learn to talk 
like a teacher and “see things” (i.e. things such as learning and teaching) like a 
teacher. ... This means that in the process of acquiring the ways of talking which 
are normatively associated with a subject position, one necessarily acquires also 
its ways of seeing, or ideological norms. (Fairclough, 1995, s. 39 )  
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Med denna syn blir språket är nödvändig grund för tänkande och handlande. Fokuseringen på 

språket som handling innebär att studera hur språket används och här som en aktiv och 

resultatorienterad process. Genom språket kan vi övertala, roa, engagera, disciplinera och utföra 

identitetsarbete där språkets retoriska del för kommunikationen blir central för analysen . Man 

kan dock inte sätta likhetstecken med en språklig utsaga och en faktisk praktik, men 

intervjuuttalanden om en social praktik kan säga något om hur medlemmarna inom denna 

praktik uttalar sig, vilken repertoar av tolkningar och konstruktioner som de har tillgång till 

(Lindgren 2006, s. 39-40). Foucault var intresserad av stora diskurser som genomsyrade 

samhället och dess institutioner vid olika tidpunkter i historien. Inom det som vi idag kallar 

diskurspsykologin fokuseras mer hur individer använder sig av diskurser i interaktion. Det 

diskursiva fältet blir med ett sådant synsätt betydligt mer fragmentiserat. Ett antagande inom 

diskursiv psykologi är också att människan kan bygga på ofta motstående diskurser i olika 

situationer och argumentera och tala emot sig själv, vilket gör bilden än mer mångfacetterad. 

Det faktum att aktörsskapet fokuserats, dvs. hur människor använder sig av diskurser i 

interaktion har gjort att vissa forskare istället för att använda sig av diskurs använt begreppet 

tolkningsrepertoar (Ericsson 2006, s. 51). Med det vill man tydliggöra att det inte handlar om en 

makrodiskurs i Foulcaults anda, utan flexibla små diskurser orienterade mot handling. 

4.	  Metod	  	  
I detta kapitel presenteras hur intervjuundersökningens genomförts. Här diskuteras 

diskursanalys, metodval, procedur och urval.  Förutsättningar och överföring av det insamlade 

materialet gås också igenom liksom hur detta material sedan har bearbetats och analyserats.  

4.1	  Diskursanalys	  som	  metod	  
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är att språket producerar, snarare än speglar vår 

omgivning. Ett diskursanalytiskt angreppssätt har därför valts för att undersöka hur 

gymnasielärare diskuterar och konstruerar förståelse kring de estiska lärprocesserna. Det 

innebär att språkliga utsagor inte kan förstås som någon sorts ”sanning”. Istället studeras 

språkbruket i sitt sociala sammanhang och tolkas utifrån de uttryck och effekter som uppstår i 

interaktionen mellan människor. Det finns flera olika inriktningar inom diskursanalysen som 

tidigare beskrivits och det är inte ovanligt att man i forskning skräddarsyr, kombinerar och 

integrerar tankar och begrepp från de olika perspektiven. För denna studie har dock i huvudsak 

valts ett diskurspsykologiskt perspektiv, en inriktning som utvecklats inom socialpsykologin 

under 1980- och 1990-talen. Det undersöker hur grupper och individer använder språket för att 

iscensätta specifika aktiviteter och identiteter. Diskurspsykologin är på många sätt en reaktion 

på kognitivistisk psykologi som betraktar mentala processer som underliggande sinnestillstånd 
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och ”inre processer”. Istället argumenterar diskurspsykologin för den sociala konstruktionen av 

attityder, sociala grupper och identiteter genom språket. Här bygger diskurspsykologin bland 

annat på Ludwig Wittgensteins senare filosofi, att man ska betrakta påståenden om 

psykologiska tillstånd som sociala aktiviteter och inte som uttryck för djupare ”essenser” bakom 

orden. Diskursanalysen är därmed anti-essensialistisk till sin karaktär. Genom att empiriskt 

analysera språkbruket i de kontexter där de utvecklas skiljer sig diskurspsykologin från de 

ansatser inom kognitiv psykologi som fokuserar på språk (Chomsky) men också från 

strukturalistiska och poststrukturalistiska diskurstorier (Foucault och Laclau & Mouffe) som 

inte tar den konkreta sociala interaktionen i beaktande (Winther Jörgensen & Philips 2000, s. 

97). Forskarna Jonathan Potters och Margret Wetherells arbeten har spelat stor roll för 

diskurspsykogins utveckling, vilka det också refereras till här. Inom diskurspsykologin anses 

social identitetsteori vara det mest användbara angreppssättet. Målet är att avgöra vad som sker 

med människors identitet, och deras värderingar när de befinner sig i gruppsituationer.  Jaget är 

inte isolerat, utan socialt och därmed ”utspritt”. Diskurspsykologin avvisar därmed den moderna 

idén om att människor har en fast identitet. ”Att tala” är för diskurspsykologer detsamma som 

att konstruera en identitet, och människan har flera, flexibla identiteter (Winther Jörgensen & 

Philips 2000, s. 106).  Potter & Wetherell framhäver att texter och tal är handlingsorienterade 

och det är därför sannolikt att människors användning av diskurser varierar efter det sociala 

sammanhanget. Syftet med analysen blir således inte att kategorisera människor (som t ex 

idealist, nationalist, grön konsument osv.) utan att identifiera de diskursiva praktiker vari 

kategorierna konstrueras. Intervjuer är till sin form diskursiva och vid diskursanalys som metod 

gäller det att särskilt uppmärksamma vissa aspekter i intervjusituationen. I Discourse and social 

psychology (1987) summerar Potter och Wetherell tre aspekter som skiljer den diskursanalytiska 

intervjun från den mer traditionella: 

 

First, variation in response is as important as consistency. Second, techniques 
which allow diversity rather than those which eliminate it are emphasized, 
resulting in more informal conversational exchanges and, third, interviewers 
are seen as active participants rather than like speaking questionnaires.  
(Potter & Wetherell 1987, s. 165) 

 

Variation och mångfald är alltså nyckelbegrepp. Man ska inte förvänta sig att människor är 

konsistenta, utan snarare räkna med att deras tal varierar eftersom de bygger på olika diskurser i 

olika kontexter. Till skillnad från den kritiska diskursanalysen fäster diskurspsykologin ingen 

större vikt vid den lingvistiska uppbyggnaden av diskursen. Istället fokuseras den retoriska 

organiseringen av text och tal. I en diskursanalys är inte heller syftet att försöka komma 

”bakom” diskursen i sina analyser med att lista ut vad människor egentligen eller verkligen 

menar, det är således inte ett letande efter någon underliggande psykologisk process och 

mening. En grundtes är nämligen att man inte kan nå verkligheten utanför diskursen, så därför 
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är det diskursen i sig som är i fokus för analysen. Det handlar heller inte om att verifiera eller 

falsifiera olika utsagor, utan att söka identifiera vad som faktiskt sägs och undersöka vilka 

mönster det finns i utsagorna. I ett diskursivt perspektiv måste intervjuaren således vara känslig 

för skillnader mellan sin egen och intervjupersonernas olika diskurser under intervjun och deras 

olika förmåga att definiera och konstruera diskurserna. En diskursiv intervjuare måste därför 

vara uppmärksam och ibland också stimulera konfrontationer mellan de olika diskurserna som 

står på spel (Kvale & Brinkman 2009, s. 172). Den som intervjuar betraktas alltså som aktiv och 

delaktig i detta samspel och inte passiv och neutral som kan vara eftersträvansvärt och en 

målsättning i andra undersökningsmetoder.  

4.2	  Fokusgruppsintervju	  som	  kvalitativ	  intervjuform	  
Fokusgruppsintervjuer har länge använts i marknadsundersökningar för att t ex undersöka 

konsumentbeteenden, men under senare decennier har de fått en betydligt större spridning också 

inom den mer akademiska samhällsforskningen. Eftersom en av grundteserna inom 

socialkonstruktionismen är att människor konstruerar världsbilder i samspel med varandra blev 

det väsentligt i detta arbete att i så stor utsträckning som möjligt ta till vara denna interaktion 

även i samband med datainsamlingen. Valet föll därför på fokusgruppsintervjuer som 

undersökningsmetod. Gruppintervjun lämpar sig kanske extra väl för just diskursanalys som 

handlar om att identifiera och beskriva olika diskurser som uppstår i en intervjusituation och 

som individer på olika sätt genom språket gör sig till företrädare av. En tanke är också att den 

kollektiva interaktionen kan frambringa mer spontana och emotionella uppfattningar än den 

individuella intervjun som tenderar att bli mer kognitiv. Gruppsamtal har fördelen att blyghet 

kan minska när fler informanter deltar, intervjupersonerna som grupp stärks också av varandras 

närvaro, vilket kan resultera i att man vågar vara mer ärlig och rättfram. Dialogen stimuleras 

samtidigt av att fler personer deltar i samtalet, vilket gör att samtalet förs framåt. En negativ 

aspekt av detta är dock att det ofta blir vissa pratsamma individer som kommer att dominera 

samtalet. De antagna fördelarna kom ändå här att avgöra valet av intervjuform. 

4.3	  Urval,	  procedur	  och	  genomförande	  	  
Resultatet bygger på två fokusgruppsintervjuer, gjorda på två gymnasieskolor i en mindre stad i 

sydvästra Sverige. Det ena gymnasiet är en stor kommunal skola med ca 1200 elever där de 

flesta gymnasieprogram och inriktningar finns representerade, den andra skolan är en liten 

friskola med ca 200 elever som drivs av en friskolekedja med färre program representerade och 

av dessa fler yrkesprogram, med vilka man profilerar skolan. Båda skolorna erbjuder emellertid 

både praktiska och högskoleföreberedande gymnasieprogram. I resultatdelen kallas den större 

kommunala skolan för Markusskolan, medan den mindre friskolan kallas Torpskolan. Att 

urvalet omfattar just dessa skolor förklaras av att de är de enda två gymnasieskolor som i 

nuläget finns representerade i staden.  
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Eftersom det kan vara svårt att för ett sådant här arbete samla flera lärare vid samma tidpunkt 

för en intervju av detta slag, konaktades en lärare på vardera skola som jag tidigare varit kontakt 

med genom studier och praktik. Dessa lärare uppmanades sedan samla några lärare på sin skola 

i olika åldrar, kön med olika ämnesprofil för ”ett samtal om estetiska lärprocesser i 

gymnasiekolan”. Det har alltså funnit en klar tillgänglighetsaspekt i urvalet, vilket begränsar, 

men också får betraktas som en tillgång, då det gjorde valet av intervjuform möjlig. Att det 

fanns en ursprunglig social kontakt bidrog sannolikt också till att vi snabbt fick igång ett öppet 

och avslappnat samtal, trots begränsat med tid och utrymme för intervjuerna. I varje fokusgrupp 

deltog tre lärare i olika åldrar, män och kvinnor med olika ämnesprofil. Några lärare undervisar 

i gymnasiegemensamma ämnen, medan andra har programspecifika ämnen. Samtliga lärare är 

behöriga. Lärarna har precis som skolorna fått nya namn för anonymitetens skull. Värt att lyfta 

fram dock, är att i diskursanalys är inte fokus på de enskilda individerna, deras motiv och mer 

kognitiva inre processer, utan snarare vilka diskurser och konstruktioner de för stunden gör sig 

till företrädare för. En person kan under en och samma intervju argumentera utifrån flera olika 

diskursiva riktningar och bygga sin retorik kring olika konstruktioner. Intervjuerna gjordes i 

enskildhet i grupp/klassrum på skolorna och spelades in digitalt. Varje intervju varade ca 1 

timme utan avbrott och utgick från förberedda frågeställningar/teman. Intervjuerna hade överlag 

en fri och samtalande form, där jag som intervjuare deltog aktivt, men där jag också strävade 

efter att försöka distansera mig för att bli uppmärksam på hur olika uttalanden fogades samman 

till en viss förståelse av en företeelse. Detta för att på så sätt kunna ställa relevanta följdfrågor, 

men också för att inte missa vissa tydliga spår och riktningar i samtalet. I ett samtal av detta slag 

är det inte ovanligt att intervjupersonerna ”tänker högt” och för en diskursanalys är det centralt 

att försöka identifiera hur mening konstrueras genom olika retoriska strategier och utsagor. Man 

måste dock vara medveten om att den kvalitativa intervjun är en produktionsplats för kunskap, 

intervjukunskap är resultatet av en aktiv process och konstrueras alltid i ett samspel mellan 

intervjuaren och i det här fallet flera intervjupersoner. Man påverkar varandra ömsesidigt. Med 

ett diskursanalytiskt perspektiv försökte jag dock vara lyhörd för den variation och mångfald 

som fanns i samtalen. Gruppintervjuerna har sedan transkriberats i sin helhet inför analysfasen 

och då intervjusituationen betraktas som social interaktion har både frågor och svar skrivits ut. I 

studiens resultatdel har vissa omskrivningar av uttalanden från talspråk till skriftspråk gjorts för 

läsbarhetens skull. 
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4.4	  Analysförfarande	  
	  

Analysis of discourse is like riding a bicycle compared to conducting 
experiments of analysing survey data, which resemble baking cakes from a 
recipe. Just as with bike riding, it is not easy to convey analytic process in 
abstract. (Potter and Wetherell 1987, s. 168). 

 
Potter och Wetherell liknar här det diskursiva analysarbetet som att cykla i jämförelse med ett 

mer standardiserat enkätförfarande, som mer får karaktären att baka kakor efter ett visst recept. 

Analysarbetets fokus ligger i att på olika sätt försöka dekonstruera intervjuerna och 

intervjupersonernas utsagor.  Den franske filosofen Jacques Derridas införde begreppet som en 

kombination av ”destruktion” och ”konstruktion” som handlar om destruera förståelse av en 

text/uttalande och skapa förutsättningar för konstruktion av andra förstålelser. Fokus ligger inte 

på vad den som uttalar sig menar, utan på vad begreppet säger och inte säger (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 248). Analysen letar således inte efter en stabil sanning och mening, vid 

dekonstruktion försöker man istället bryta ner en text för att få syn på hur till synes ”självklara” 

begrepp konstruerar mening och sanningseffekter av olika slag. 

 

 Första steget har varit att på mer övergripande identifiera och kategorisera vissa viktiga teman i 

transkriptionerna. Olika teman bildar en slags stomme för de enskilda konstruktionerna. Här 

gäller det att öppna för en så mångfacetterad och rik analys som möjligt. Metoden har sedan 

utgått från Ian Parkers (1999) diskurspsykologiska modell av tre steg för diskursanalys. I första 

fasen är fokus på att söka överensstämmelser och motsägelser för att komma åt vad som kan 

tänkas stå på spel i de olika utsagorna? Vad är det som kan betraktas som centralt, vilka 

nyckelbegrepps som används och hur dessa i sin tur bygger betydelse. Därefter har fokus legat 

på att försöka identifiera variationer i uttalanden. Vad har utsagan för funktion, vilka retoriska 

strategier används och vilka konsekvenser och effekter får de retoriska kommentarerna? Är 

funktionen t ex att kritisera eller döma? Bekräftar de eller undergräver de något? I fas tre läggs 

parametrar som variation och funktion samman och fokus ligger på att se på vilket sätt 

uttalanden producerar skilda typer av diskurser och skapar olika former för identitet. I denna fas 

är dominansperspektivet intressant. På vilket sätt utvecklas diskurserna och hur ges de kraft och 

mening? Vilka dominerande tekniker och strategier utvecklas i denna process? (Lindgren 2006, 

s. 87). Viktigt att poängtera är också att det är de små flexibla diskurserna som fokuseras i denna 

studie, de som av vissa forskare inom diskurspsykologin benämns tolkningsrepertoarer (Potter 

& Wetherell). För enkelhetens skull används dock begreppet diskurs här som beteckning på de 

mönster och konstruktioner som identifierats i analysen.  
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4.5	  Metodkritik,	  etiska	  principer	  och	  reflexivitet	  
I samband med den tid som vi här har kallat den postmoderna har en osäkerhet brett ut sig 

rörande olika kunskapsanspråks generella och eviga giltighet. Thomas Kuhn uppmärksammade 

redan på 70-talet hur vetenskapliga paradigmskiften helt kan förändra människors självbild.  

Vad som betraktas som självklart i en tid, kan vara helt otänkbart i en annan. Sanningsbegreppet 

är således tidsbundet. Även Foucault har ständigt återkommit till och resonerat kring 

diskursbegreppet där diskursen definierar ett ramverk som bestämmer vad som är möjligt att 

göra eller säga i en tid, under vissa förutsättningar och i en viss kontext (Ericsson 2006, s. 82). 

Det ligger således i själva diskursbegreppets natur att det är tidsbundet och varierar mellan olika 

kontexter och sammanhang. Begrepp som validitet och reliabilitet för därför en annan innebörd 

i detta sammanhang.  Detta ska dock inte tolkas som att inte undersökarens hantverksskicklighet 

och trovärdighet får stor betydelse, liksom dennes moraliska och etiska integritet.  Validiteten 

handlar här inte bara om resultatet i slutprodukten, utan måste genomsyra hela 

forskningsprocessen i alla dess olika faser (Kvale & Brinkman 2009, s. 267). Ericsson (2006) 

lyfter också fram det faktum att då kunskap ur en postmodern synvinkel inte kan åberopa 

metaberättelser för sin legitimering och därmed inte står på någon stabil grund, så måste dess 

validitet bekräftas på annat sätt, nämligen att den visar sig användbar (Ericsson 2006, s. 84). 

Riktlinjer för studien har också varit de fyra huvudkraven för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Codex. Vetenskapsrådet). 

 

En erkänd stor risk i samband med diskursanalys är att man som intervjuare och analytiker de 

facto är en del av den verklighet och kultur man undersöker, vilket gör att det är oerhört lätt att 

missa väsentliga iakttagelser. Man delar inte sällan de självklarheter med intervjupersonerna 

som man är ute efter att få syn på. Ofta är det dessutom just i dessa ”självklarheter” som 

diskurserna visar sig. Inom diskursanalysen är man intresserad av hur vissa utsagor helt naturligt 

blir accepterade som sanna i en tid, medan andra inte blir det. Därför måste man i största 

möjliga mån söka främmandegöra sig inför materialet för att få en så tydlig bild som möjligt 

(Winther Jörgensen & Philips 2000, s. 28).  . Kunskap är produktiv och den som bearbetar och 

analyserar är i allra högsta grad medproducent i konstruktionerna. Med en sådan kunskapssyn 

blir reflexivitet viktigt genom hela arbetsprocessen och en självklar del av analysen, att använda 

sina egna teorier och metoder på sitt eget arbete.  

5.	  Undersökningen	  -‐	  resultat	  
I detta kapitel presenteras analysen av de intervjuer som gjorts för denna studie. Kapitlet är 

inriktat på att synliggöra de diskursiva särdrag och mönster som uppkommit i samtalen och 

beskriva hur dessa manövreras retoriskt. Konstruktionerna går många gånger in i varandra och 
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det kan vissa gånger vara svårt att göra klara gränsdragningar, men utsagor som rör sig runt 

vissa begrepp och med viss retorik har kategoriserats under en samlande rubrik som i studien 

bildar en diskurs. Begreppet diskurs används här som beteckning för de små flexibla diskurser 

eller tolkningsrepertoarer som beskrivits i metoddelen.   

5.1	  Estetiska	  lärprocesser	  som	  svårfångad	  abstraktion	  
Den första diskursen har fått det något kryptiska namnet Estetiska lärprocesser som svårfångad 

abstraktion eftersom det kryptiska och svårdefinierade är det som utgör själva kärnan i denna 

konstruktion. Begreppet estetiska lärprocesser låter sig svårligen beskrivas inom denna repertoar 

och man är trevande och sökande i sina resonemang. Dock har begreppet kreativitet identifierats 

som konstruktionens mest centrala begrepp. Men även det problematiseras, vrids och vänds på, 

för vad är egentligen kreativitet frågar man sig. Lars, Gunilla och Erika på Markusskolan 

resonerar kring begreppet estetiska lärprocesser i ett samtal: 

 
Lars: Jag fick mycket kritik på lärarhögskolan för att jag hade dålig tavelhygien, det vill 
säga oordning på tavlan och den har hängt i. Den är inte speciellt estetiskt tilltalande 
(skratt). 

 
Gunilla: I min egen undervisning är det inte särskilt existerande, men däremot har man ju 
sett när man går in på olika forskning och så att det nämns ju väldigt ofta och då tänker jag 
jaha, det är det nya begreppet. Så känner jag. 

 
Erika: Jag är så ny nu i undervisningen av svenska så jag har inte riktigt vågat mig in på 
användningen av sådana olika metoder utan jag kör nog ganska konventionellt, jag lusläser 
mer punkterna för kurserna och vad det ska innehålla och fokus på det. Jag kanske gjorde 
det mer lite mer innan när jag hade mediaämnen, men jag vet inte. 

 
Gunilla: I historia används det ju ibland bitvis, man får klippa och klistra och mer kreativa 
framställningar av en redovisning, men jag vet inte, räknas PowerPoint som kreativitet, ja 
kanske… 
 
Erika: Jag tänker nog så, att det är ett sätt att använda sig i undervisningen på ett mer 
kreativt sätt. Och att eleverna får göra något annat än att bara sitta och lyssna och skriva 
eller plugga på det konventionella sättet, utan att man mer använder sig av kreativa verktyg 
för att de, ja jag vet inte, för att de ska lära sig på ett annat sätt eller för att de ska tycka att 
det är roligare eller för att fånga upp dem som kanske annars drömmer sig bort eller ja, jag 
vet inte. 
 
Gunilla: Jag vet inte vad jag ska tycka. För av det jag har läst snabbt och så, så är det inte 
riktigt så. Men jag hade också uppfattat det så, så jag vet faktiskt inte. 
 
Lars: Jag kopplade det inte till något annat än min dåliga tavla (skratt). 

 
Denna samtalssekvens är intressant eftersom det uttrycker osäkerheten kring vad begreppet 

egentligen står för och uttrycket ”jag vet inte” förekommer hela sex gånger i sekvensen. På Erikas 

första utsaga kan man också ana en viss respekt för sådana ”metoder” i det att hon inte vågat sig in 

på användningen av dem. Lars koppling till sin dåliga ”tavelhygien” och den humoristiska 

framställningen får här en funktion av att det förstärker distanseringen till begreppet. På Torpskolan 

landar diskussionen mer direkt på föreställningar om kreativitet och om att man i estetiska 
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lärprocesser ”skapar utifrån sin egen skapandeprocess, utgår från sin egen kreativitet när man 

skapar något”. Att man kan använda sig av det för att lära sig ”traditionella saker” och att man kan 

lära sig på många olika sätt. Carl och Anna reflekterar över begreppet lärprocess och estetik i ett 

samtal: 

 

Carl: Lärprocesser var nog det jag först funderade på, vad som ligger i en lärprocess? Är det 
vad som kan göras fram till att man fått ett resultat…eller vad det kan vara? Man gör något 
kreativt i själva lärprocessen, men det är ju inte så att hela den genomsyras av det är något 
estetiskt eller kreativt. Man lägger kanske in något, för att man vill göra något roligt (skratt) 
i något som annars kanske blir lite torrt. 
 

Anna: …som att vi kan ta hjälp av estetiska hjälpmedel, t ex jobbar med Indesign för att 
presentera någonting och att de får vara kreativa i det. Vi gör t ex en tidslinje som vi har 
gjort nu och då får de vara lite kreativa i det. Det de ska lära sig är den vanliga traditionella 
faktan, men de får ta in den eller presentera den på ett annat sätt. För att de vet att de ska ha 
den någonstans, t ex väggen och då uppmuntras de till att få med sig bägge delarna. 

 

Både i Erikas utsaga tidigare och hos Anna framträder detta ”kreativa” som något som står i 

kontrast till det vanliga, konventionella och traditionella. Man använder det för att det ska bli 

roligare och mer lockande. Även Carl är inne på att det estetiska, det som är kreativt är något annat, 

något man lägger in för att göra det roligare än det vanliga som kan bli lite ”torrt”, som han 

uttrycker det. Att arbeta med estiska hjälpmedel i presentationer blir här att vara kreativ, samtidigt 

som Gunilla i tidigare citat frågar sig om PowerPoint verkligen räknas som kreativt? Att 

kreativitetsbegreppet är komplext och svårfångat framträder också senare i intervjun när samtalet 

kommit in på det så kallat entreprenöriella lärandets plats i skolan: 

 

Intervjuare: Skolministern har sagt att kreativitet ska genomsyra hela gymnasieskolan 
genom sitt entreprenöriella förhållningssätt, har ni tänkt över det, för det här ordet finns ju 
faktiskt med nu i styrdokumenten. 
 
Lars: Det är väl klart att undervisning ska vara kreativ….bara att man säger det, det är ju 
så dumt. Är det inte kreativt att skriva en novell? 
 
Gunilla: Är det inte kreativt att sitta och samtala kring ett ämne? Att lära sig att 
argumentera och debattera något, det är väl kreativt. Och det gör man ju hela tiden, men 
jag står inte på huvudet och sjunger för dem. 
 
Lars: All sådan verksamhet är ju intellektuell verksamhet och det är kreativt. Vad skulle 
det annars vara?  

 

I denna argumentation är kreativitet något som genomsyrar undervisning generellt och inte bara 

något som är förbehållet de estetiska lärprocesserna. Kreativitet i skolan är en självklarhet och att 

motsatsen skulle föreligga väcker viss irritation hos både Lars och Gunilla, vilket framgår av ordval 

och en upprepande retorik. Någon talar om för dem att de ska arbeta kreativt som om de inte redan 

gör det. En av lärarna, Jesper på Torpskolan, som undervisar i olika mediaämnen ämnen som till 

sin natur kan sägas ha en mer av estetisk karaktär, är den enda som blir mer konkret i sina 
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resonemang om kreativitet och talar om det som en ”förmåga” som man tränar upp precis som 

andra förmågor. Han talar i termer av ”skapandeprocesser” i jämförelse med t ex ”tekniska 

processer” och säger: 

 

Jesper: Jag kan tänka att om hela uppgiften bygger att man ska göra något utifrån sin egen 
kreativitet, sin egen idé. Om då eleven inte kommer på en idé att jobba med, så kan ju det få 
negativa effekter även på de mål som är utöver skapandeprocessen i kursen. Därför tror jag att det 
är jätteviktigt att träna, att bara träna på skapandeprocesser, innan man går vidare, för annars finns 
det risk för att en elev ägnar flera veckor åt att komma på en idé och byter idé flera gånger och att 
det blir fragmentariskt och det är en nackdel. 

 
I Jespers utsaga blir kreativiteten mindre abstrakt och något man både kan och bör träna på, 

förmågan att tänka kreativt och komma på idéer är i hans retorik mer en förmåga man övar upp 

genom vissa arbetssätt. Alla lärare kopplar alltså estetiska lärprocesser till kreativitet i sin retorik, 

men påtalar samtidigt att kreativitet är ett betydligt vidare begrepp som både ska och bör 

genomsyra all skolverksamhet. I samtalet på Markusskolan kommer man efter att ha vänt och vridit 

på begreppen ytterligare fram till att man nog egentligen arbetar med olika typer av estetiska 

lärprocesser i sin undervisning utan att man riktigt tänker på det, Erika och Gunilla samtalar:  

 

Erika: Man har förmodligen mer estetiska metoder än man själv ger sig credit för att ha för 
att man inte tänker kring begreppet när man arbetar. 
 
Gunilla: Så därför säger jag att allt det här, det finns ju redan, det är bara det att det har fått 
en etikett som gör att man blir förvirrad. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utsagor som genomsyrar denna första diskurs och som 

centreras kring estetiska lärprocesser som abstraktion, i huvudsak handlar om det faktum att 

fenomenet inte låter sig fångas och beskrivas. Konsekvensen blir en trevande och lite frågande 

retorik, som här även hanteras med humor och på sina ställen kombinerat med en lätt irritation i 

uttalandet att man inte står på huvudet och sjunger för eleverna. Kreativitet är ett centralt tema, 

men något som man enas om bör genomsyra all undervisning. Så vad som egentligen är 

kännetecknande för just de estetiska lärprocesserna och vad som legitimerar användning dem 

förblir dunkelt, abstrakt och svårfångat inom denna diskurs. 

5.2	  Estetiska	  lärprocesser	  som	  variation	  
Om den första diskursen handlat om något som inte låter sig fångas och beskrivas, så är den 

andra diskursens retoriska uppbyggnad betydligt mer konkret till sin karaktär. Här handlar det 

om Estetiska lärprocesser som variation. Viktigt att framhålla är att det estetiska lärandet sett ur 

denna diskurs är ett sätt tillsammans med många andra sätt att lära, vilket får konsekvensen att 

man diskuterar många olika former för lärande inom ramen för denna diskurs.  När man 

beskriver och legitimerar just de estetiska lärprocessernas plats i undervisningen rör sig runt 
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begrepp som variation, lärstilar, harmoni, dörröppnare, lust, individualisering och motivation. 

Så här bygger Anna upp sin argumentation kring denna konstruktion: 

 

Anna: Jag tror alltid att variation är viktigt oavsett vad man gör, att inte alltid lära sig på 
samma sätt. För jobbar man med händerna och sinnena och får röra sig, så sätter ju sig 
kunskap på ett annat sätt än om man bara har läst. Vi hade teater nyligen ”Stalins skitiga 
näsduk,” en enmansteater, det är också estetik och kultur och det var många som blev 
väldigt tagna av det. Att de fick information som man också kunde ha läst på ett papper, 
men de fick det genom att se en teater istället, samtidigt som de läste och det satte väldigt 
starka avtryck. När man får jobba med kroppen och knoppen samtidigt, olika sinnen 
liksom. 

 

Exemplifieringen med den nyss sedda pjäsen och hur den satte väldigt starka avtryck hos 

eleverna förstärker argumenteringen i Annas retorik vilket skänker den trovärdighet och sätter 

påståendet i ett upplevt konkret sammanhang. Anna på Torpskolan är faktiskt den enda av 

lärarna som uttryckligen argumenterar för och talar om lärande genom olika sinnen och att ett 

sådant lärande skulle kunna fördjupa kunskapen hos eleven, ett argument som annars ofta lyfts 

fram i forskning och utredningar.  I denna diskuras handlar det istället ofta om att variation är 

något bra i sig, precis som också Anna inleder med i citatet ovan. Det framställs som viktigt att 

det finns en mångfald, så här resonerar Gunilla och Erika i en kort samtalssekvens: 

 

Gunilla: Ja, det är olika metoder, så har man gjort så ett tag och så skiftar man och så går 
man in och jobbar med en film och så jobbar man vidare och så jobbar man mer 
traditionellt ett tag och så funkar det ju hela tiden. Det måste vara en variation. 
 
Erika: Både för sin egen skull, men framförallt för eleverna. För att fånga in alla, för alla är 
ju mottagliga för olika sätt av undervisning. 
 
Gunilla: Så estetisk lärprocess kan vi väl översätta till variation (skratt). 

 
Något som också framgår i retoriken kring variation är att det är en nödvändighet, inte bara för 

att eleverna, som Erika säger, ”är mottagliga för olika sätt”, utan för att grupper och klasser är 

olika. Det som visar sig fungera ”jättebra” i en grupp kan visa sig bli ”katastrof” i en annan eller 

som Lars uttrycker det: ”Om man ska vara bra, så kan man ju inte bara ha ett verktyg…”. 

Gunilla på Markusskolan argumenterar på följande sätt: 

 

Gunilla: Man gör ju både och hela tiden, jag upplever det som om vi allihop gör både och. 
Allt det här som man sätter etikett på, det finns redan i verksamheten. Jag säger till Lars, nu 
gjorde jag si eller så, du har den gruppen där det föll platt och det blir diskussioner, det är 
den dialogen man har. Och det är ju i den som det verkligen händer något. För där får jag 
ett utbyte med mina kollegor. Sen själva arbetssättet, det kan vara entreprenöriellt eller 
estetiskt lärande eller katederundervisning, det spelar ingen roll. Jag kan säga till Lars 
varför fungerar det inte i den gruppen, du har dem också, vad säger du, vad tror du? 
 

 
Här framträder bilden av vikten av att som lärare ha tillgång till en stor ”verktygslåda” så att 

man kan anpassa sitt arbetssätt efter de olika situationer som uppstår. Men det är inte bara 
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verktygslådan med olika arbetssätt som är viktig i argumenteringen, utan lika värdefullt är 

utbytet kollegor emellan. Tillsammans kan man resonera och utifrån det välja det arbetssätt som 

passar bäst för just den gruppen. Eftersom variationen i sig är så viktig och friheten att som 

lärare kunna välja metod efter behov, så framträder hos lärarna på Markusskolan en slags 

trötthet över att det hela tiden går olika trender i undervisning. Vi diskuterar t ex att retoriken 

kring katederundervisning fått ett uppsving med skolministerns olika utspel och debattartiklar: 

 
Lars: Ja, men det är ju det här som är så jobbigt, nu vänder vinden. Jag som gillar 
katederundervisning, jag gillar all undervisning egentligen, det beror så på vad man ska 
göra. Hux flux, så slänger man ut allting igen, då vänder man bara tjoff och så ska man göra 
det istället. Varför kan man inte göra olika saker! 
 

 
I dessa konstruktioner ställs en mer långsiktig tanke och idé om läraryrket som en profession 

och ett hanverk som kräver kunskap om vissa verktyg, strategier och behov mot en diskurs som 

handlar trender och kortsiktiga politiska utspel av en det ena än det andra slaget. Det 

ogenomtänkta i detta framträder genom förstärkningsord som ”tjoff ” och ”hux flux”. Först är 

det estetiska lärprocesser som gäller och då ska alla göra det och nu är det entreprenöriella 

lärandet som är på allas läppar och då förväntas man göra det, så går argumenten. Eftersom det 

entreprenöriella lärandet ibland också figurerat i debatten om den estetiska verksamhetens vara 

eller inte vara i gymnasieskolan, så får lärarna frågan huruvida de ser någon koppling mellan 

dessa begrepp. På Torpskolan har man på grund av sin profil som friskola uttalat arbetat med ett 

så kallat entreprenöriellt lärande under en längre tid, man har därför haft anledning att fundera 

över begreppet. Carl och Jesper i ett samtal:  

 

Carl: I det entreprenöriella är det just att eleven blir självständig i det att den sätter upp 
målen, hur ska jag ta mig dit, vad är det jag vill? Vad är det som driver mig i den här 
uppgiften och hur hittar jag min kompetens som gör att jag kan känna att jag behärskar den 
här uppgiften genom att jag jobbar utifrån, det jag är duktig på. Och då kan det ju bli så att 
om du är en duktig filmare t ex att du då kan ta med dig den kompetensen du har in i ett 
annat ämne. Jag vill göra detta genom att jag vill spela in en kortfilm eller om du är duktig 
på att skriva en text, så kanske du skriver detta som en debattartikel och då blir det 
entreprenöriella lärandet något estetiskt men det kan även bli något annat beroende på 
elevens egen drivkraft. 
 
Jesper: Entreprenöriellt lärande för mig innebär att man utgår ifrån individen och att man 
vill hitta det här ”flowet” hos varje individ. För det finns ju ett begrepp inom 
entreprenöriellt lärande som heter ”eldjsäl”. Att man vill hitta elevens inre driv och stärka 
eleven utifrån olika kompetenser som är präglat av livet och verkligheten. Det är ju 
egentligen läroplansmålen som är formulerade via kompetenser. Så det är ju egentigen inget 
nytt, utan ett nytt sätt att tänka, ett förhållningssätt. 

 

Här bygger man alltså sin retorik kring att ett entreprenöriellt förhållningssätt öppnar för fler 

typer av lärande som har sin utgångspunkt i eleven, där en sådan väg kan vara estetiska 

lärprocesser om det passar och driver just denna elev. En grundtes i ett sådant tänkande är att 

människor är olika, har olika drivkrafter och därmed mottagliga för olika lärstilar, då kan t ex en 
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estetisk lärprocess även fungera som dörröppnare och något som får en viss elev att kliva fram 

och ”blomma”: 

 

Anna: Det är som när vi har demokratirollspel t ex, då är det ofta de minst teoretiska 
eleverna som blommar upp och tar för sig och ställer väldigt bra och kloka frågor som 
de aldrig hade ställt om de hade fått en text med regeringsdeklarationen, men de kan 
göra det när de är i ett sammanhang och spelar en roll genom teater. Jag tycker man 
märker det varenda gång när vi har haft det, att det några som man tänker…shit, det där 
hade jag inte sett innan! Några blommar upp väldigt mycket när de får lov att göra det 
handgripligen - att jag är en politiker i det här landet och då får det betydelse hur man 
formulerar sig och hur man ska skriva, förhandla och hur man beter sig. Man pratar på 
ett annat sätt, man får ett formellt språk och man får presentera något som man aldrig 
gör annars. 
 
Intervjuare: Menar du att det är andra elever som blommar upp än de som brukar ta för 
sig annars? 
 
Anna: Ja, det är ofta de som inte gillar teori, men även de som är teoretiska blommar 
ibland upp, ibland är det nästan lite chockartat, men tänker: men gud, vad duktig du var! 
Och man kan då ha med sig det i bedömningen av dem, men hade man bara jobbat helt 
traditionellt så hade man aldrig sett det, för då hade de aldrig fått visa den sidan av sig 
själva.  

 

I Annas berättelse har variationen i framställningen en tydlig funktion, nämligen att få elever 

som kanske inte annars vågar, vill eller kan ”kliva fram” att få möjlighet att som hon säger 

”blomma upp” under andra former. I Annas retorik framträder också de estetiska 

lärprocessernas möjlighet att fördjupa lärandet i det att när vissa elever i ett rollspel agerar 

politiker handgripligen, så händer det något med deras frågor och språk. Anna pekar på att det är 

de ”minst teoretiska eleverna” som oftare blommar upp och visar nya sidor hos sig själv.  Anna 

påpekar här att detta underlättar bedömningen av vissa elever, eftersom de i andra arbetsformer 

får visa andra och nya sidor av sig själva. Bedömningsaspekten när det gäller estetiska 

lärprocesser är annars en fråga som dyker upp i samtalen och som inte framstår som helt 

oproblematisk: 

 

Jesper: Man måste tänka annorlunda, så att man verkligen sätter upp vilka 
bedömningskriterier som man har. Det ställer andra krav på lärarna att bedöma i och med 
att du inte får in lika omfattande textmassa eller data från varje elev. Du får kanske ha med 
dig en bedömningsmatris i klassrummet eller målsamtal eller diskussioner eller föra 
anteckningar på ett annat sätt. För att bara sätta igång en lärprocess och sedan inte ha tänkt 
hur det ska det här bedömas, kan nog ibland leda till problem efteråt. Men har man bara en 
plan för det och satt upp riktlinjer och gjort det tydligt för eleverna, så tror jag inte att det är 
svårare att bedöma än en skriftinlämning, men det ställer andra krav på oss som pedagoger. 

 
Jesper argumenterar här för en påtaglig konsekvens när man ska arbeta i varierade och estetiska 

former, nämligen att det ställer nya och andra krav på lärarna i alla led, inte minst när det 

kommer till bedömning. Retoriken här byggs kring begrepp som matris, målsamtal, riktlinjer, 

tydlighet och vikten av en slags struktur kring det estetiska lärandet. Den typen av väldigt 

konkreta utsagor kring de estetiska lärprocesserna är annars mindre framträdande i intervjuerna. 
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Inom ramen för estetiskt lärande som variation ryms annars många olika tankar och motiv till 

varför den här typen av lärande är bra och kompletterar annat typ av lärande. Estetiska 

lärprocesser kan bidra med mycket gott i undervisningen i det att det kan fånga elever och få 

dem att ”blomma”, men en huvudpoäng i argumentationen är att det är blandningen av olika 

typer av lärande som är det eftersträvansvärda:  

 
Anna: Ingen metod är bra man använder den alltid, det är aldrig bra att bara ge läxor och 
prov och det är aldrig bra att bara titta på film, det är variationen som gör att alla får visa 
olika sidor av sig själva.  
 

Och med det kan man möjligen hävda att Anna sammanfattar diskursens centrala tema som kort och gott 

handlar om variation.  

5.3	  Estetiska	  lärprocesser	  som	  svårlöst	  ekvation	  
Den tredje diskursen som identifierats har fått benämningen Estetiska lärprocesser som svårlöst 

ekvation. Denna konstruktion handlar dock inte om matematik, utan mer om den praktiska 

verkligheten som en ”omöjlig ekvation”. Om hur olika tankar, idéer och direktiv kan stämma dåligt 

överens med den vardag man befinner sig i. Centralt tema för denna diskurs är föreställningen om att 

mer processorienterade lärsätt (som exempelvis estetiska lärprocesser) är svåra att förverkliga i 

skolans praktik idag av olika skäl. Begrepp som karaktäriserar denna diskurs är kursplaner, mål, stoff, 

högskoleförberedelse, stress, betyg, kunskapsuppfattning, opedagogiskt och okreativt. Lärarna på 

Torpskolan resonerar kring kreativa arbetsprocesser i följande samtalssekvens: 

 
Anna: Det är mer stoff nu som vi ska ta upp, vilket gör att det är svårare att göra en film om 
utvandringen som vi gjorde tidigare. När man har de här och de här och de här sakerna som 
också måste in. Vi har fått mycket mer specificerat i de nya kursplanerna, vilket då 
eliminerar och gör det svårare att lägga upp sådana här projekt som tar lite tid. Fast det 
genererar och ger mycket. Jag måste säga att det jag minns från min egen gymnasietid, vi 
gjorde en film om industriella revolutionen och det är det enda jag kommer ihåg från den 
historieutbildningen och det är ju rätt intressant. Då gjorde vi någonting själva, vi satt på 
Köpmangatan och spelade Monopol för att illustrera pengars betydelse, men det kommer 
jag ihåg nu och det är 20 år sedan. 
 
Jesper: Jag tycker att det är lite motsägelsefullt också det här nya beslutet att samtidigt som 
man säger att det ska vara mer entreprenöriellt lärande, kreativt och processorienterat 
samtidigt så lägger de in mer stoff, komprimerar kurserna, lägger mycket mer krav. De nya 
kursplanerna är egentligen mer inriktade på att läs text, skriv prov, läs text, skriv prov…för 
att du ska hinna. Men samtidigt säger de att vi ska jobba mer entreprenöriellt utvecklande, 
så jag tycker att det är motsägelsefullt.  
 

I den här framställningen framgår det att lärarna känner sig klämda mellan visioner, direktiv och 

verklighet. Annas konkreta exemplifieringar bl a från sin egen skoltid ger hennes argumentering för 

estetiska lärprocesser tyngd och ett personligt engagemang, vilket kontrasteras mot stoffträngseln i de 

nya läroplanerna när man har ”de här och de här och de här” som också ska in.  Även Jespers retorik 

bygger på kontrastering där kreativa, processorienterade arbetssätt ställs mot kursplanernas krav, vilket 

stressar lärarna och tvingar lärarna in i arbetsformer som handlar om texter och prov. Även på 
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Markusskolan handlar samtalet om att vissa arbetsformer blir en omöjlig ekvation hur gärna man än 

skulle vilja: 

 

Lars: Det kursutformade gymnasiet är fullständigt vansinnigt, det är så opedagogiskt och så 
elakt mot eleverna så att det är sanslöst. Du kommer hit som 16-åring och ska ha ett års 
samhällskunskap. Pang. Eller historia – tjong. Det är industri, jag satt och tänkte på vad är 
det som retar mig, jo, det som retar mig är att ta de pratar sådant här…som i och för sig kan 
vara jätteviktigt, men hur fan ska vi göra det? Vi har kursplaner, donka, donka, donka och 
de ska vara klara på tid och betygen ska vara vetenskapligt rättvisa, bortom allt tvivel. Och 
så har du 18 veckor på dig att lösa det och du vet att du kan bli nästan åtalad om du sätter 
fel betyg. Vi har satt oss i en situation som är så okreativ och opedagogisk, så det är 
sanslöst. Jag funderade på varför jag blev så upprörd, för att allt sådant som egentligen 
skulle kunna vara jävligt intressant går ju inte ens och använda. Hur ska vi få tillbaka 
elevernas fantasi, de är så fantasilösa, ja, det är de kanske inte, men de vågar fan inte 
fantisera, för de kan tänka fel tror de. När de får en stor fråga på provet och jag säger, men 
varför kan du inte fortsätta ditt resonemang, du är ju på väg, så är det slut, det tar nästan slut 
mitt i en mening. Vad blev det av…och så är de ängsliga som fan. 

 
Även i Lars utsaga blir kontrasteringen det som bär argumenteringen tillsammans med effektfulla 

onomatopoetiska uttryck, som ”tjong” och ”donka, donka, donka”. Kursplanernas stoffträngsel och 

betygssystemet ställs i denna framställning mot ett arbetsklimat präglat av större kreativitet och fantasi. Det 

är en industri vi talar om. I den här framställningen är det inte bara dilemmat i sig som lyfts fram utan här 

får dilemmat en reell konsekvens – dvs. att eleverna blir ängsliga och inte vågar fantisera av rädsla för att 

”tänka fel” och inte få rätt på provet.  Följande samtalssekvens uttrycker detta: 

 

Erika: Det märker jag ju på elever som siktar på höga betyg, att de är inte så glada för 
grupparbeten, inte de jag har haft nu. För att då är de rädda för att då hamnar de i en grupp 
där det är några som inte bryr sig om betyg och tänk om de drar ner mig då, så att läraren 
tror att jag inte… 
 
Gunilla: …och likadant, undervisar du  t ex på det Naturvetenskapliga programmet där de 
är extremt riktade mot det, så får jag ofta höra, nä kan vi inte bara jobba mer traditionellt, vi 
drar av den här texten och så får jag visa vad jag har svarat så du ser min. De vill ha det 
sättet att jobba på för då har de kontroll liksom. 
 
Lars: ...och så kan de inte fantisera, för då kanske de säger något korkat… 
 

I denna framställning är det de betygsorienterade elevernas motståndsstrategier som är i centrum för 

argumentationen. Här ställs ett traditionellt arbetssätt med texter och prov mot ett för eleverna mer 

okontrollerbart arbete som t ex grupparbeten eller andra former där det finns risk att man ”säger något 

korkat” som i en förlängning påverkar betyget negativt. En annan retorik som framträder som ett dilemma 

för lärarna i den här diskursen är, att även om man ser det som viktigt att nå eleverna och hitta nya former 

för lärande, så vill man förbereda dem för en framtid som ställer andra krav på dem. Carl och Jesper 

resonerar tillsammans: 

 

Carl: Det måste ju ligga naturligt för eleverna att inhämta kunskap på annat sätt än det som 
är det traditionella och det gör de hela tiden. Så därför borde vi göra det ännu mer än vad vi 
egentligen gör. Men det är andra saker som är lite skrämmande…som undersökningar som 
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kommit att pojkar i en viss ålder…en tredje del, har aldrig rört en bok. Och det är det som 
kan slå emot att man ska jobba på andra sätt, att man brottas samtidigt med elever som har 
svårt att läsa en text. (…) Och om man då säger, nu ska vi jobba så här…som man ofta gör 
för att göra det roligt och väcka deras intresse,  samtidigt som man tänker, men förbereder 
jag dem verkligen nu för det som komma skall….eller vad gör jag? 

 

Jesper: Ja, vi kan ju jobba och vara hur kreativa som helst med formen för att lära med t ex 
att bygga ett spel för historien, vi gör filmer, vi gör det här och det här och det här och så 
kommer eleverna till högskolan och ska bli historiker och får 2000 sidor kurslitteratur. Vi 
kan jobba hur kreativt och estetiskt som helst på gymnasienivå, men vi måste fortfarande 
förbereda dem för högskolenivå, man måste se det ur ett större perspektiv, man måste 
reformera hela skolformen egentligen om man ska ändra radikalt på undervisningen. Vi kan 
fortfarande inte släppa en elev från ett samhällsprogram som inte kan läsa en längre text, 
för då gör vi inte det vi ska. 

 
 

Detta dilemma är framträdande i samtalet och i retoriken på Torpskolan, där lärarna ser att lärande idag 

uppmanas å ena sidan vara så roligt, lustfyllt och upplevelseorienterat till formen och med starka inslag av 

sådant som eleverna själva har i sin vardagskultur med film och spel. Samtidigt som det på många håll i 

samhället i övrigt, t ex på högskolan inte alls efterfrågas och du där är synnerligen dåligt rustad om du inte 

är van att läsa längre texter. Något som dessutom är gymnasieskolans uppdrag, att förbereda eleverna för 

högre studier, allra helst i de program som i den nya gymnasiereformen kallas just ”studieförberedande 

program”. ”Annars gör man inte det man ska” -  som man uttrycker det eller retoriskt frågar sig. En annan 

aspekt som framträder i intervjuerna är att de estetiska arbetsprocesserna i praktiken kan bli så 

energislukande att de får lärare att nästan duka under av det merarbete det innebär. Gunilla berättar om en 

kollega som sätter upp en teaterföreställning kring sina kursmål i Svenska, något som både eleverna och 

hon själv får stor utdelning av, men som nästan gjort henne ”färdig för jullov” trots att bara halva terminen 

gått: 

 

Gunilla: Jag menar inte att man ska vara fyrkantig och inte kunna göra det, men du orkar 
inte, så länge skolan ser ut som den gör så här med det här sättet att arbete och du sen drar 
på ett annat sätt, då är det svårt att få ett fungerande sammanhang, och då gör du det kanske 
en gång per läsår. 

 

Gunilla påpekar att hon inte vill vara ”fyrkantig” i denna framställning och vill därmed inte betraktas som 

en motståndare till estetiska lärprocesser, men i sin retorik vill hon synliggöra en praktisk realitet som 

handlar om att kunna behålla sin ork i ett ”fungerande i sammanhang” och inte motsatsen. Lärarnas 

pressande situation och arbetsbelastning blir i denna argumentering ytterligare en faktor som bidrar till 

diskursen om estetiska lärprocesser som svårlöst ekvation . 

5.4	  Estetiska	  lärprocesser	  som	  pedagogisk	  floskel	  
Den sista diskursen som framträder i intervjuerna är den som här fått benämningen Estetiska 

lärprocesser som pedagogisk floskel. Denna konstruktion är på många sätt betydligt mindre än den 

diskurs som handlar om variation och omöjlig ekvation, eftersom den representerar betydligt färre 

personer i denna redan lilla intervjuundersökning. Diskursen är dock mycket kraftfull i sin retorik och 
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argumentering med klara inslag av samhällskritik. Diskursen handlar inte bara om de estetiska 

lärprocesserna specifikt, utan här klumpas de estetiska lärprocesserna ihop med olika pedagogiska 

metoder som lanseras och blir trender för att bytas ut till en ny trend och en ny och en ny, i en aldrig 

sinande ström. Centrala begrepp i denna diskurs är sådant som handlar om plattityder, skitsnack, 

charlataner, subverksamheter, världsfrånvändhet och negligerande av de verkliga och stora 

samhällsproblemen. Men här finns också begrepp som motpol, demokratiuppdrag och kritiskt 

tänkande. 

 

Lars: Jag är ju själv på den här skolan rätt konservativ, men jag är rätt trött på de här idéerna som 
kommer. Det är olika finurliga sätt som man hittar på, så är det storytelling och så kommer 
entreprenöriellt lärande, jag sitter mest som en fågelholk och undrar, vad fan håller ni på med? Det 
här är ett hantverk, det är inget annat. Det är ett hantverk där det gäller att uppnå något, man har en 
kursplan och man får upprätta en dialog med eleverna, man ska ha ett samtalsklimat och sedan har 
man mål och vad de sedan kallar det, det skiter jag i fullständigt Mycket av det här har jag upplevt 
är subverksamheter, istället för att ägna sig åt det som är viktigt. Om man tittar på det som hänt i 
skolan de senaste 25 åren så har vi förlorat hela tiden, vi har missat vår uppgift, vi är helt enkelt 
dåliga. Vi misslyckas med att vara kompensatoriska exempelvis, klasstillhörigheten spelar allt 
större roll i skolan. Vi misslyckas kapitalt med det, men det pratar man nästan inte om, utan man 
pratar om sådana här olika finesser och jag blir bara upprörd. Gör det vi ska, se på vårt 
demokratiska uppdrag istället. 

 

I framställningen förkommer olika förstärkningsord och kontrasteringar som får påtaglig effekt i 

framställningen t e x fågelholk, skit, misslyckande, dåliga, finesser och upprörd. Centralt i 

denna diskurs är att man tappar bort det väsentliga i skolan och bortser från de verkligt stora 

problem som finns och som t ex handlar om klassfrågor och hur skolan ska kunna kompensera 

för orättvisa och ojämlika förutsättningar för unga människor i samhället. Istället för att ta itu 

med sitt demokratiska uppdrag gömmer sig skolapparaten och makten bakom olika ”finurliga” 

ord som man lanserar till lärarna och som dessa okritiskt förväntas anamma och praktisera. 

Finurliga finesser som man kallar estetiska lärprocesser, entreprenöriellt lärande, storytelling 

och olika lärstilar: 

 

Lars: Den här pedagogiska forskningen, jag ger inte mycket för den. Sedan har den 
exploderat. Det finns en hel yrkeskår som far omkring och håller massa konstiga föredrag 
på skolorna som är så världsfrånvända så att det är sanslöst. Precis som om inte de problem 
som finns i samhället också finns hos eleverna. Man tror man har någon idé som kan fixa 
det här.  
 

Lars uttrycker att en sådan idé eller ”plattityd” som har kommit och som sägs ska fixa allt är den 

om ”olika lärstilar” som han en gång var på en föreläsning om. Där gjorde en pedagog en ”stor 

grej” av självklarheter som att vissa trivs med det och andra med något annat: 

 

Lars: Jaha, men vad betyder det för oss i skolan egentligen i klassrummet där det är en kollektiv 
process, hur vi än bär oss åt så är det en kollektiv process. Ja, det är vissa elever sådär som inte 
fixar det, som man får ta vid sidan av. Men på det stora hela är det där ytterligare en sådan där 
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subverksamhet som skäl utrymme från det som egentligen är viktigt – nämligen själva 
undervisningen. 
 

 I båda dessa utsagor kontrasteras skolans verklighet och den undervisning man seriöst försöker 

bedriva mot verklighetsfrånvända idéer representerade av en hel yrkeskår som gjort det till sitt 

arbete att åka omkring på skolorna och missionera om än det ena än det andra. Av den retoriska 

framställningen framgår att man gör en stor grej av något självklart och bortser från 

fundamentala förutsättningar, som i det här fallet att undervisning i ett klassrum är en kollektiv 

process. Även Gunilla uttrycker skepsis till en bok hon just fått och läst i om entreprenöriellt 

lärande. Huvudorsaken till att hon ”retade upp sig litegrann”, var att man även här presenterade 

många saker i boken som om det vore nyheter, fast det är sådant som funnits i verksamheten 

hela tiden, de har bara satt en ny etikett på det: 

 

Gunilla: det är därför man kan bli så förbannad för att de kommer här och tror och tar för 
givet att jag inte undervisar på ett visst sätt och så kommer de med en idé som jag känner 
att det här har jag gjort i tio år. 
 
 

Gunilla ger i denna utsaga uttryck för att en del av de nya pedagogiska rönen som lanseras med 

buller och bång, i praktiken blir en slags förolämpning och verkar irriterande, eftersom man 

talar med erfarna lärare som om de inte alls har någon koll på läget eller inte riktigt vet vad det 

håller på med. Något som också framträder i argumentationen inom denna diskurs är att det inte 

bara är lärarna som inte vågar kritisera systemet, inte heller elever fostras till kritiskt tänkande 

samhällsmedborgare i den nya skolan, trots att det ingår i skolans uppdrag:  

 

Lars: De som går här går inte ut och gör uppror, de går ut och konsumerar och vill bli 
underhållna. De har inget att göra uppror mot, de säger inte något i klassrummet. Jag har 
hållit på i tre, fyra år med att skälla ut eleverna för att de inte ens kritiserar någonting mer 
än matsalen. Och elevrådet håller fester och säljer studentunderkläder. Det är dessa som 
aldrig har fostrats…utan gått i den här så kallat ”kreativa skolan”, som jag inte alls tycker är 
kreativ.  
 
Intervjuare: Det finns skolor och rektorer idag som hävdar att pedagoger idag måste se sig 
som del av upplevelseindustrin? 
 
Lars: Det är en fruktansvärd attityd, den här tanken att eleverna är kunder, det är så perverst 
så man tror inte att det är sant. Men så sitter rektorer överallt och pratar sådant här, ungefär 
som att det skulle vara en upplevelseindustri, det är fan inte en upplevelseindustri, det är en 
demokratisk institution. Punkt. Och den är inte till för eleverna, det ska man slå ur dem så 
fort som möjligt. Skolan är inte till för dem, skolan är till för samhället. Men man håller på 
att göra om lärarkåren till några slags cirkushästar. 
 

 
Det är en färgstark retorik som bygger denna argumentation. Kontrasteringen mellan ord som 

upplevelseindustri och demokratisk institution, perverst och cirkushästar blir både slagfärdig 

och övertygande i denna framställning. Den målande retoriska bilden av lärarna som 
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cirkushästar i den moderna skolan som en del upplevelseindustrin. Det här är en diskurs som är 

betydligt mer vågad och möjligen politiskt inkorrekt, därför att den är just så politisk till sin 

kaktär och uppmanar till samhällskritik både hos lärare och elever. Det är Lars som tydligast ger 

uttryck för denna konstruktion, även om fler lärare i sin retorik lyfter det faktum att skolan 

måste stå för något annat än det eleverna möter i massmedierna och konsumtionskulturen:  

 
Erika: Jag tycker väl snarare att skolan ska hjälpa eleverna att förhålla sig kritisk till alla de 
här intrycken och att de inte ska köpa allt med hull och hår och inte gå på allt som de hör 
och ser i medierna och att det ska vara som en motpol till detta. 

 

Även på Torpskolan diskuterar man att skolan måste stå för något annat, även här används 

ordet ”motpol” för det faktum att skolan ska lyfta andra frågor: 

 
Jesper: Vad gäller innehållet så måste ju skolan vara en motpol. För med formen kan vi 
konkurrera med spelen, men innehållet måste vara sett ur samhällsnytta, vi måste ju lära 
eleverna om det samhälle vi lever i, det ämne de läser och vad som faktiskt gäller, men 
formen, den kan vi jobba med. 
 

Här gör Jesper en distinktion mellan innehåll och form i sin framställning, men han betonar 

värdet av båda. Man kan vara mer upplevelseorienterad i sitt sätt att undervisa på, men detta får 

enligt honom inte ske på bekostnad av innehållet. Annars är det framförallt inom diskursen som 

handlar estetiska lärprocesser som pedagogiska floskel som undervisningens innehåll verkligen 

lyfts fram på allvar. Här betonas skolans integritet och dess roll som bildningsplats med ett 

viktigt demokratiskt uppdrag: 

 

Lars: Skolan ska vara ett alternativ, vi ska vara ett skydd, vi ska vara en fristad. Tittar man 
på hur man byggde skolan förr, så var det ett tempel, stora ljusa fönster, högt i tak, vackert. 
Nu ser det ut som vilken fabrik om helst, trånga, tråkiga…här kan vi prata estetik. Skolan är 
inte viktig längre, skolan är en produktionsapparat enbart och den är definitivt inte…den 
håller på att tappa sitt demokratiska uppdrag kan man ju säga. Skolan är inte viktig längre. 

 
Denna utsaga får sammanfatta denna disksurs, då den uttrycker en retorisk bild för hur skolan 

förvandlats. Från ett upplyst tempel för bildning med högt i tak och stora ljusa fönster till en 

trång fabrik och produktionsplats för okritisk kunskap och pedagogiska floskler.  

6.	  Sammanfattande	  analys	  och	  diskussion	  
I detta kapitel diskuteras och analyseras de fyra identifierade diskurserna - Estetiskt lärande som 

svårfångad abstraktion, Estetiskt lärande som variation, Estetiskt lärande som svårlöst ekvation 

samt Estetiskt lärande som pedagogisk floskel - i relation till den forskning och teori som 

presenterats i studiens första del. 
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6.1	  Estetiska	  lärprocesser	  -‐	  ett	  svåranvänt	  begrepp	  
Att begrepp definieras på olika sätt och att innebörd förändras över tid är som tidigare nämnts 

inget som är unikt för estetikbegreppet, men det kan bli mer än problematiskt om ett begrepp 

blir så abstrakt och svårfångat att det överhuvudtaget att det nästan är omöjligt att komma fram 

till vad överhuvudtaget det är man talar om. Av de fyra huvudbetydelser av begreppet estetik 

som Nielsen (1996) lyfter fram och som beskrivits tidigare så är det få som framträder i dessa 

intervjuer. Endast en av lärarna kopplar spontant till den ursprungliga grekiska betydelsen av 

ordet, nämligen det som handlar om att lära med fler sinnen närvarande. En annan lärare 

kopplar till den mer snäva definitionen av estetik som det estetiskt tilltalande och vackra. De 

breda tolkningarna av estetikbegreppet som Nielsen lyfter fram och som handlar om estetiken 

som något som genomsyrar samhället på alla plan är inte framställningar som framträder i dessa 

intervjuer.  Ännu mindre den möjligtvis mer akademiska användningen av begreppet, om att 

estetik skulle beteckna en mer allmän tendens i nymodern tid att det ”…sociala livet blir allt 

mer upplevelseorienterat” (Nielsen 1996, s. 9). Att samtiden är mer upplevelseorienterad råder 

det inget tvivel om i intervjuerna, men att detta skulle kopplas till estetikbegreppet är inte lika 

självklart. Få av lärarna nämner konkreta estetiska uttryck som t ex musik, bild, dans, teater 

eller film på frågan om vad estetiska lärprocesser innebär för dem. Möjligen är detta 

underförstått, med det är ändå intressant eftersom detta faktum ytterligare förstärker 

abstraktionskänslan. Det som framträder i denna studie är istället olika konstruktioner kring 

begreppet kreativitet när den här typen av lärande diskuteras. Begreppet estetiska lärprocesser är 

överhuvudtaget inget som används på de undersökta skolorna, inte av de intervjuade lärarna 

eller deras kollegor, så diskursen Estetiskt lärande som svårfångad abstraktion får betraktas 

som högst påtaglig i skolans praktik. Man kan mot bakgrund av det ställa sig frågan huruvida ett 

begrepp som estetiska lärprocesser då kan sägas ha en funktion i en vidare mening? När blir ett 

begrepp så marginaliserat att det är att betrakta som oanvändbart? En fråga som inte låter sig 

besvaras här, men som helt klart aktualiseras.  

 

Kreativitet framträder istället som ett centralt begrepp i dessa intervjuer. Här beskrivs kreativitet 

överlag som något gott och eftersträvansvärt i alla lärandesituationer och således inte något som 

är exklusivt för en viss typ av lärprocesser. Man påtalar samtidigt att det estetiska lärandet kan 

öppna för just kreativitet i högre utsträckning. Saar (2005) skriver att det inom ramen för den 

diskurs som han kallat Estetiskt lärande som subjektiva upplevelser ofta finns en vurm för just 

kreativitet, men att kreativiteten framställs som något svårfångat som ibland uppstår och ibland 

inte, något som elever har eller inte har.  Även i dessa intervjuer har det kreativa ett gåtfullt 

skimmer över sig, för vad är egentligen kreativt frågar man sig på flera ställen i intervjuerna i 

och vad framkallar det kreativa? Vurmen för kreativitet i den postmoderna tiden är påtaglig. När 

traditioner och gamla sanninger faller samman och världen står inför globalisering och 
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förändringar som rusar allt snabbare, så förändras människors vardagsliv i grunden (Giddens 

1999) och nya förmågor efterfrågas. Saar påminner om att man förr i tiden betraktade latin och 

grammatikstudier som ett sätt att skärpa det logiska tänkandet (Saar 2005 s. 23), vi talar här om 

en slags överspridningseffekter. I samma anda tycks man idag föreställa sig att vårt ständigt 

föränderliga medie- och informationssamhälle antas behöva kreativa och flexibla människor i en 

aldrig sinande ström. Hargreaves kallar detta tillstånd i den postindustriella tiden för ”den 

rörliga mosaiken” (Hargreaves 1998, s. 78) där de organisationer som har stört chans att lyckas 

är de som präglas av flexibilitet, anpassningsförmåga och en positiv, dynamisk och kreativ 

inställning. Förhoppningen är att estetik och andra kreativa arbetsformer i skolan ska utveckla 

människor med denna högt efterfrågade kompetens, som trots sitt höga marknadsvärde tycks 

vara en svår förmåga att ringa in.  

6.2	  Variation	  på	  ett	  pedagogiskt	  smörgåsbord	  
Värdet av estetiska lärprocesser och estetisk verksamhet förklaras på många olika sätt. Som vi 

kunde konstatera i tidigare forskningsgenomgång rör sig legitimeringarna över ett ganska brett 

fält som inkluderar estetiskt lärande som fostran, upplevelse, stöd, balans, lustfylld aktivitet och 

terapi (Saar 2005, Ericsson 2006, Lindgren 2006). Även i dessa intervjuer framträder denna 

mångfald, det estiska lärandet kan här svara på en rad olika behov och fylla olika funktioner. Ett 

centralt tema i dessa samtal har dock varit variationens värde i sig, en föreställning om att 

variation i undervisning skapar dynamik och får olika elever att ”blomma upp”. Saar betonar i 

sin studie att även om inte pedagogikprofessorn Howard Gardner så ofta nämns i dessa 

sammanhang (Saar 2005, s. 23), så kan man förmoda att hans teorier om multipla intelligenser 

och människors olika lärsilar spelar stor roll för denna konstruktion. Tankarna har sannolikt fått 

stor genomslagskraft att utläsa av mönstren i dessa intervjuer. För även om ett sådant synsätt 

inte alltid får en praktisk konsekvens i klassrummen på grund av andra omständigheter, så tycks 

föreställningarna om människors olika behov och lärstilar levande. Progressivismens och 

reformpedagogikens betoning av individens utveckling och personliga växande är sannolikt 

också starkt bidragande, föreställningar som nu dessutom ligger i linje med skolans 

styrdokument där det läggs allt större fokus på individualisering. Att väcka elevernas lust, 

glädje och inre glöd blir viktiga drivkrafter för att på så sätt skapa upplevelser och lärande som 

bidrar till deras personlighetsutveckling. En tanke som också genomsyrar idén om det 

entreprenöriella lärandet där man talar om att ”förlösa elevernas eldsjälar” (Peterson &Westlund 

2007, s. 25). En ambition som måste sägas gränsa till det terapeutiska som Saar mycket riktigt 

påpekar. I ett större perspektiv blir skolans fokus på individualisering, olika lärstilar, drivkrafter, 

kreativitet och personlig utveckling ett slags svar på den postmoderna tiden som Ziehe (1986), 

Giddens (1999) och Hargreaves (1998) beskriver. Begrepp som självkännedom och 

självförverkligande blir allt mer påtagliga i en sådan tid, när individen ständigt tvingas skapa 
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och omskapa sin identitet. Självet blir i en sådan tid ett slags ”reflexivt projekt” (Giddens 1999, 

s. 100). Livsstilar och livsplaner blir till självets egen ”livspolitik” som handlar om människans 

självförverkligande både på individuell och på kollektiv nivå och således en angelägenhet för 

skolan. Hargreaves har beskrivit hur ett sådant samhällsklimat också föder en ny typ av 

narcissism som han benämner ”det gränslösa jaget”, där personlig utveckling och 

självförverkligande blir målet (Hargreaves 1998, s. 17). Mycket tyder också på att en slags 

”lustprincip” breder ut sig i samhället och i skolans värld, vilket också framgår i den här 

studiens intervjuer. Det finns en förväntan från eleverna att allt ska vara ”roligt” och inte sällan 

blir olika estetiska och kreativa inslag i undervisningen därför ett sätt att försöka göra det 

roligare, mera lustfyllt och lockande. Något som tydligt framgår i Lindgrens forskning, där den 

lustfyllda och roliga estetiken står i kontrast till den mer teoretiska kunskapen som i övrigt 

präglar verksamheten i skolan (Lindgren 2006, s. 107).  Den positiva lustaspekten blir här 

viktigare än på vilket sätt det estetiska lärandet kan fördjupa kunskaper eller bidra till en annan 

förståelse av ett lärandeobjekt.  

 

Kravet på individualisering, personlig lust och behovsanpassning framträder allt tydligare och 

påverkar skolan som nu måste se över sina metoder och försöka erbjuda en allt större mångfald 

och variation. Elever ska ha tillgång till och erbjudas olika lösningar både vad gäller själva 

lärandet och hur de redovisar sina kunskaper. Skolan förväntas var flexibel och lärarna förväntas 

i sin tur vara utrustade med en stor ”verktygslåda” för att kunna möta alla de olika situationer 

och behov som kan tänkas uppstå. En verklighet som kommer till uttryck i intervjuerna. Utifrån 

ett sådant perspektiv skulle man kunna anta att också multimodalitet skulle florera och vara en 

självklarhet i klassrummen, dvs. synen på att kommunikation och meningsskapande kan ske på 

en rad olika sätt. Samt att det horisontella medierings begrepp som forskarna Marner och 

Örtegren (2003) lyfter fram, skulle genomsyra en verksamhet där variation, flexibilitet och olika 

lärstilar är en ledstjärna. Mycket tyder dock på att så inte är fallet, av en rad olika orsaker. Några 

av dem blir synliga i nästa diskurs, den om handlar om svårlösta eller omöjliga ekvationer i 

skolans värld.  

6.3	  Svårlösta	  ekvationer	  i	  skolans	  praktik	  
Denna diskurs framstår i denna undersökning som en slags antites till den som handlar om 

variation. För även om man gärna vill och säger sig vara öppna för en mångfald av 

”pedagogiska metoder, verktyg och lärsätt” så tycks det stöta på svårigheter i skolans praktik. 

En påtaglig motsättning är den som samtliga lärare ger uttryck för är den som finns i 

styrdokumenten. Lärarna påpekar hur de processorienterade lärsätt som man och ena sidan 

förespråkar skolans riktlinjer inte är förenliga med den stoffträngsel som samtidigt kommer till 

uttryck i olika kursmål. Det tycks föreligga en slags paradox. Detta av den enkla orsaken att det 
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inte finns tid. Marner & Örtegren ställer de estetiska lärprocesserna möjligheter till upptäckt, 

kreativitet, skapande begrepp, djupkunskap, flerstämmighet i klassrummet mot en mer 

instrumentell lärprocess (Marner & Örtegren 2003, s. 82). Den instrumentella menar de i högra 

grad präglas atomisering, fasta begrepp, lärarmonolog, fakta, entydig kunskap, reproduktion och 

svar utan frågor. Samtidigt framstår det i intervjuerna som att det just denna instrumentella 

lärprocess som lärarna tvingas in i under de omständigheter som råder, vare sig de vill eller inte. 

En liknande bild framträder i Saars studie (2005), där trots att lärare och skolledare hävdar 

betydelsen av kultur, estetiska aktiviteter och skapande arbetssätt, så domineras verksamheten 

av en motsatt logik, nämligen den som Saar i sin analys kallar träningslogiken. Träningslogiken 

är det som skolan bara ”gör” helt automatiserat - reproduktion av färdiga kategorier, fokus på 

skriftliga beskrivningar och procedurer istället för meningsskapande (Saar 2005, s. 55). Ett par 

av lärarna i denna undersökning gav också uttryck för att det kan krävas en stor och omfattande 

personlig arbetsinsats av en lärare att frångå ett redan inarbetet mönster i skolan. I ett 

arbetsklimat som redan präglas av stor arbetsbelastning blir det en ren självbevarelsedrift för att 

orka med. 

 

En annan motsättning som kommer till uttryck i intervjuerna är den som handlar om elevernas 

fortsatta liv t ex genom högre studier. Man uttrycker här är en slags oro för att man inte gör sitt 

jobb som lärare om man inte förbereder dem för den verklighet som komma skall. För även om 

gymnasiekolan omfamnar nya arbetssätt, multimodalitet och ett horisontellt medieringsbegrepp, 

så påtalar man att den högre utbildningen inom högskola och universitet definitivt inte gör det. 

Det råder en oro för att man i förlängningen gör eleverna en slags björntjänst, vilket också 

föranleder till en del reflektion kring det lustfyllda lärandet ”Vad spelar det för roll vad vi gör 

här om samhället inte är moget för det”, som en lärare uttryckte det. Med anledning av detta 

uppstår också motstånd från vissa elevkategorier, något som också kommer till uttryck i 

undersökningen. Vissa elever, ofta dem som siktar på höga betyg, helst undvika sådana 

arbetsformer som de inte kan kontrollera utgången av på samma sätt. Saar lyfter begreppet 

banking education i sin studie (2005, s. 104). Det innebär att ambitiösa och betygsorienterade 

elever, ofta från medelklassbakgrund, tar avstånd från skapande aktiviteter, eftersom de inte 

upplever sig tjäna på dem. Varför ska man ”krångla till” något om man ändå inte kan få högre 

betyg eller om ett kreativt förhållningssätt inte efterfrågas i den högre utbildningen? Då lönar 

det sig bättre att knäcka skolans koder och taktiskt förbereda sig för de mer förutsägbara proven, 

en strategi som inte är så svår att sätta sig in i. Samtidigt framträder i denna undersökning en 

allvarlig konsekvens av ett alltför instrumentellt förhållningssätt i skolan, nämligen det faktum 

att eleverna ”förlorar sin fantasi” och blir ”ängsliga”. De vågar inte tänka utanför ramarna och 

det helt förutsägbara, något som inte kan betraktas som särskilt kreativt, om vi nu ska våga oss 

på en möjlig definition av kreativitet. En ängslan, osäkerhet och frustration som även Giddens 
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(1999) och Ziehe (1989) beskrivit som baksidan av den fragmentiserade postmoderna tiden där 

tillvaron upplevs splittrad och oberäknelig. När valen blir för många och världen för komplex 

gäller det att hålla sig i det man kan. Måhända är det i dessa motsättningar, någonstans i 

skärningspunkten mellan det som handlar om pedagogiska visioner och den faktiska 

verkligheten – som undersökningens sista diskurs uppstår, den som handlar om estetiskt lärande 

som pedagogisk floskel. 

6.4	  Trender,	  experiment	  och	  pedagogiska	  floskler	  
Den sista diskursen som presenteras i detta arbete får sägas ge uttryck för en slags frustration 

och irritation över sakernas tillstånd. Den kan möjligen också betraktas som mer marginell, då 

den omfattar färre personer i just den här undersökningen. Samtidigt kan det finnas skäl att anta 

att det är en i allra högsta grad levande diskurs, som i högre utsträckning florerar i korridorer, 

vid middagsbord och i fikarum än i formellare sammanhang som vid t ex intervjuer. Det är 

därför av värde att den här blir synlig. I denna diskurs är skolan navet för olika trender som far 

omkring i en allt snabbare takt och en upplevelse av att man gör fullskaliga experiment av olika 

idéer utan långsiktig strategi. Alltmedan mer eller mindre abstrakta begrepp lanseras i 

styrdokumenten för att sedan bytas ut av nya. Så har det väl använda estetikbegreppet i Lpf 94 

tonats ner i Gy11 och istället har ett nytt begrepp lanserats, det som handlar om ett 

entreprenöriellt förhållningssätt (Skolverket, Gy11, s. 7). Detsamma gäller för det så kallade 

utvidgade textbegreppet, som försvunnit ur de nya läroplanerna. En begreppsförvirring som 

skapar en känsla av vanmakt och ilska.  

 

En sådan utveckling i skolan stämmer väl in med den bild Hargreaves målar upp i sin 

beskrivning av postmoderna organisationer, den som han kallar ”den rörliga mosaiken”. 

Förändringar som går allt snabbare, innovationerna som står i kö och tidspressen som bara ökar 

på beslutsprocesserna. Resultatet blir dåliga beslut, förhastade beslut eller inga beslut alls 

(Hargreaves 1998, s. 79). En sådan organisationskultur skapar inte bara stress bland de 

inblandade, utan också olika typer av motståndsstrategier, diskursen om estetiska lärprocesser 

som pedagogisk floskel kan möjligen betraktas som en sådan. Inom ramen för denna diskurs 

finns också en mer uttalad samhällskritik. Visserligen skymtar man en sådan ansats till kritik i 

diskursen om omöjliga ekvationer, men i den om pedagogiska floskler är den central och driver 

hela diskursens retorik. I denna konstruktion finns föreställningar om att både lärare och elever 

har ”tystnat” och att skolan därmed tappat bort sitt demokratiska uppdrag. Lärarna vågar inte 

kritisera något av rädsla för att ”straffas” ännu mer med sina redan dåliga löner och eleverna 

förmår inte kritisera något annat än ”matsalen”, alltmedan elevkåren ägnar sig åt att sälja 

”studentunderkläder”. I Skolan och den radikala estetiken (2004) frågar sig författarna hur 

skolan kan hitta produktiva och kreativa vägar att förhålla sig till å ena sidan estetikens 
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marginalisering innanför sina egna vägar och å andra sidan dess enorma expansion utanför dem 

i form av marknadsestetik och konsumtionskultur? Utifrån ett demokratiperspektiv 

argumenterar man sedan för en kunskapssyn som både aktivt och nyfiket, men också kritiskt 

och reflekterande förhåller sig till marknadsestetiken och populärkulturen. Ytterst handlar den 

radikala estetiken om hur begreppet bildning kan ges ett nytt och meningsfull innehåll i en ny 

tid. Forskaren Magnus Persson lyfter fram att det ofta uppstår två vägar att hantera den nya 

tidens komplexitet från skolans sida. Den ena vägen är att tycka att det var bättre förr och med 

en sorts normativ smakfostran försöka få eleverna på andra tankar. Denna väg kallar Persson 

”det okritiska avståndstagandet” – han kallar det okritiskt eftersom avståndstagandet från det 

populära baserar sig på trosföreställningar, känslor och fördomar, snarare än välgrundade 

argument. Den andra vägen blir istället ”den okritiska anpassningen” (Persson i Aulin-Gråhamn 

et al 2004, s. 133). Vad som utmärker den är avsaknaden av kritisk reflektion, där man glömmer 

skolans demokratiska uppdrag och eleverna blir i praktiken mer inskolade i konsumentens roll, 

snarare än medborgarens. Det är inom den okritiska anpassningens diskurs som man tar in 

elevernas vardagskultur och populärkultur i klassrummet, utan att problematisera dess innehåll. 

Ericsson och Lindgren (2007) har lyft fram att det i vissa pedagogiska perspektiv uppstått 

synsätt där lärandets form blir viktigare än innehållet. Med en sådan ambition blir fokus man 

vill förbättra förutsättningarna för lärandet i skolan och på så sätt får det mer effektivt och med 

mer motiverade elever (Ericsson & Lindgren 2007, s. 27). En väg kan då bli att okritiskt arbeta 

med marknadsestetiken på dess villkor, istället för på sina egna och detta för att skapa en 

spänning och upplevelse för eleverna som gör dem motiverade och intresserade, ett behov som 

inte är svårt att sätta sig in i. Men utan eftertanke och kritisk reflektion tappar skolan också bort 

sitt demokratiska uppdrag och riskerar att själv bli en del av den okritiska ”upplevelseindustrin”.  

 

Att skolan ska stå för något annat, vara en motpol och kanske rent av en ”fristad” tycks alla vara 

överrens om, men hur man hittar en framkomlig väg för detta i praktiken tycks inte lika enkelt. 

Unga människor idag är vana att välja vad de vill göra i sina liv, ifrågasätta vad andra säger och 

själva bestämma vad de vill ta till sig, deras egna preferenser spelar en allt större roll. Möjligen 

är det här det stora behovet av individualisering i skolan kommer in i bilden, med en tydlig 

fokus på variation, lärstilar och pedagogiska grepp.  Olika idéer som lanseras i strid ström för att 

lösa något som i grunden är en slags djupare samhällsproblematik, ”fixa det hela” som en av 

intervjupersonerna uttrycker det. Konsekvensen blir trötthet och irritation över det man betraktar 

som ”subverksamheter” inom ramen för denna diskurs.  Den retoriska bilden av skolans 

utveckling från ett upplyst tempel för bildning till en trång fabrik och produktionsplats för 

okritisk kunskap synliggör själva kärnan i denna diskurs. Skolan har mist sin aura, skriver Ziehe 

(1989). Eller som en av intervjupersonerna uttrycker det i denna studie: ”Skolan är inte viktig 

längre”. 
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7.	  Slutdiskussion	  med	  didaktiska	  implikationer	  
Begreppet kreativitet har framträtt tydligt i denna studie. En förmåga som både är 

eftersträvansvärd och hyllas i vår tid. Anledningen är inte svår att förstå, de förmågor som 

eftersträvas hos samhällsmedborgare är avhängiga av den tidsanda vi befinner oss. I en 

postmodern tid där samhällslivet är en ”rörlig mosaik” av ständiga förändringar är det inte bara 

en viss sorts organisationer som antas ha bäst chanser att lyckas, utan en även en viss typ av 

människor utrustade med vissa egenskaper, nämligen de som präglas av flexibilitet, 

anpassningsförmåga och en positiv, dynamisk och kreativ inställning. Förhoppningen är att 

estetik och andra mer processorienterade arbetssätt i skolan ska utveckla människor med denna 

högt efterfrågade kompetens, som trots sitt höga marknadsvärde inte tycks vara helt lätt att ringa 

in. Att det entreprenöriella lärandet i vissa debatter nämnts i samma andetag som estetisk 

verksamhet, har sannolikt inte med stora likheter med varandra i stort att göra. Men de 

betecknar två typer av lärprocesser som båda antas kunna utveckla människors kreativa 

förmågor på olika sätt, där det ena månhända kan öppna för det andra. Man kan lite försiktigt 

spekulera i om det kanske rent av skett en diskursiv förskjutning från estetiska lärprocesser till 

det nu i kursplanerna introducerade begreppet entreprenöriella lärandet. Det är detta begrepp 

som i nuläget engagerar lärare och skolledare och man funderar över hur man i praktiken ska 

tolka läroplanens skrivningar. Kritiker har hävdat att det ligger en politisk dimension i begreppet 

entreprenöriellt lärande som kanske gör det något mer svårhanterligt t ex som kurs på 

lärarutbildningarna. Samtidigt finns ”initiativförmåga och företagaranda” med som en av de åtta 

nyckelkompetenser som EU identifierat för det livslånga lärandet och som man menar är 

förutsättningar för personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap, social inkludering och 

anställningsbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle. Med bland andra högvärderade kompetenser 

finns också ”kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer” samt sex andra förmågor som 

unga EU-medborgare antas behöva i vår globaliserade tid för att på ett ”flexibelt sätt kunna 

anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld” (EU Utbildning & Kultur). 

Det är mot bakgrund av det inte så konstigt att kreativitet, idérikedom och förmåga att tänka nytt 

är eftersträvansvärda egenskaper vår tid. En flexibilitet som också förväntas prägla skolan där 

variation blir ett honnörsord, en diskurs som trots allt får betraktas som dominerande i denna 

studie. Samtidigt som vi kan konstatera att pedagogiska idéer och visioner inte alltid är förenliga 

med skolans verklighet, något som har en mängd orsaker, varav några av dem berörs i 

intervjuerna.  

Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips skriver angående diskursanalys som metod 

(2000) att en erkänd stor risk i samband med diskursanalys är det faktum att man som 

intervjuare och analytiker är en del av den verklighet och kultur man undersöker, vilket gör att 

det är oerhört lätt att bli missa väsentliga iakttagelser. Man delar ju inte sällan de självklarheter 
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med intervjupersonerna som man är ute efter att få syn på. Ofta är det dessutom just i dessa 

”självklarheter” som diskurserna visar sig. När jag går igenom mitt material är det påtagligt att 

innehållsdiskussionen träder tillbaka för själva huret, dvs. det som handlar undervisningens 

form. Hur-frågan är ofta den som engagerar både lärare och lärarstudenter starkast, eftersom den 

är mest praxisnära och handlar om metodik, lösningar och genomförande av konkreta 

undervisningssituationer. Intresset och frustrationen kring huret är begripligt, men samtidigt 

påpekar forskaren och lärarutbildaren Gunilla Molloy att hur-frågan ofta blir så central för lärare 

att frågor om undervisningens form tenderar att överskugga frågor om undervisningens innehåll 

(Molloy 2007, sid 22). Även Ericsson och Lindgren (2007) har lyft fram detta faktum, att det 

inom många pedagogiska perspektiv rörande estetiska lärprocesser, uppstått synsätt där 

lärandets form blir viktigare än innehållet. Med en sådan fokus problematiserar man inte 

innehållet i den utsträckningen, ambitionen blir istället att man vill förbättra förutsättningarna 

för lärandet i skolan och på så sätt får det mer effektivt. Egentligen är det bara i diskursen om 

”estetiska lärprocesser som pedagogisk floskel” i denna studie som innehållsfrågan på allvar gör 

sig påmind. Detta kan givetvis ses som ett tecken på något, samtidigt råder det ingen tvekan om 

att det här är läge att använda sina egna metoder på sitt eget arbete. Det är lätt att under 

diskursintervju och analys bli ”fånge” i sina egna föreställningar och ”sanningar”. Således har 

jag inte kommit åt föreställningar och uppfattningar om stark eller svag estetik som Saar talar 

om (2005), inte heller något djupare resonemang kring den modesta estetikens relation till 

marknadsestetiken eller synen på den radikala estetiken roll i klassrummet (Thavenius i Aulin-

Gråhamn et al 2004). Ett resultat som sannolikt mer än något faller tillbaka på min metod och på 

mina frågor i själva intervjusituationen. Det vore således intressant för en kommande studie att 

fokusera på innehållsaspekter och synen de estetiska lärprocessernas möjligheter att fördjupa 

kunskaper eller bidra med ny kunskap av den sorten som Marner och Örtegren (2003) öppnar 

för - t ex djupkunskap, förvånande kunskap, skapande begrepp och mångtydig kunskap. Vid 

sidan av ett kreativt tänkande och kommunikativa färdigheter. Inte heller de estetiska 

lärprocessernas möjligheter att få oss att ”se saker med nya ögon” framträder i intervjuerna, 

istället kommer det ofta att handla om hur dessa kan göra lärandet roligare och mer lustfyllt, det 

vill säga ett fokus på huret igen,  snarare än på förmåga till meningsskapande och fördjupad 

kunskap.  

 

Även Thomas Ziehe lyfter vikten av innehållsfrågorna. I en nätartikel med rubriken Vill utmana 

ungas världar i Lärarnas Nyheter (Claesdotter, 2011) betonar han att ungdomar idag behöver 

utmanas för att lämna sin egenvärld och bli nyfikna på det som är främmande för dem. Förr var 

medier, film och musik ett fritidsfenomen, nu är det en audiovisuell livsmiljö dygnet runt, vilket 

har blivit den kulturella luft man andas. Allt annat upplevs som främmande, nästan meningslöst, 

säger Ziehe i intervjun mot bakgrund av sin mångåriga forskning om ungdomar och skola. Men 
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Ziehe håller inte med dem som förespråkar att man ska introducera elevernas vardagsvärld i 

undervisningen så mycket som möjligt. Tvärtom behövs det mer främmande inslag, inte hela 

tiden, men då och då, fortsätter han. Unga människor behöver lära sig att acceptera att det finns 

andra världar än deras egen och kunna distansera sig från den. Att vara begränsad till sina egna 

preferenser blir för inskränkt i den pluralistiska värld vi lever i. Det ingår också i 

vuxenblivandet att kunna utvärdera och bedöma sina preferenser och inte bli beroende av dem, 

menar Ziehe. Att vidga elevernas horisont blir med ett sådant perspektiv en av skolans 

viktigaste funktioner och en stor del av lärarnas roll. Det handlar om att övertyga eleverna om 

att bli nyfiken på andra saker, det som är nytt och det som inte är bekant för dem.  Kultur och 

estetiska ämnen kan här bli en betydelsefull bro mellan det välkända och det främmande, att ta 

steget ut ur sin egenvärld. Estetiska lärprocesser kan bli startpunkten för en sådan process.	  
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