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Sammanfattning 

Vår uppsats handlar om estetiska kunskapskvaliteter inom det estetiska programmet på 
gymnasiet. Syftet med undersökningen är att försöka definiera vilka estetiska kunskapskvaliteter 
betygskriterierna kännetecknar. 

Vi redogör för delar av befintliga teorier om, diskurser kring och perspektiv på estetisk 
verksamhet i skolan. Där finner vi begreppen produktion och reception, vilka vi sedan använder 
i en närläsning av de estetiska ämnenas nationellt formulerade betygskriterier. I undersökningen 
kompletterar vi begreppen produktion och reception med att och hur, som motsvarar två tydliga 
kategorier inom de kriterier vi studerat. Vi har dels funnit att hur-kvaliteterna nästan uteslutande 
beskriver produktionskvaliteter, dels att kunskapskvaliteternas progression från G till MVG går 
från att eleven gör någonting, till hur eleven gör det. Vår slutsats är att ovanstående begrepp 
fungerade som ”objektiva” och ”utomkonstnärliga” kategorier att inordna de estetiska 
kunskapskvaliteter under. Men när det gäller att förstå innebörden av de högre/avancerade ’hur-
kvaliteterna’, som undervisningen strävar mot, så går det inte att förstå dem utifrån andra 
perspektiv än dem som konstvärlden erbjuder. 
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1 Inledning 

Vilken roll och funktion skall estetiken ha i skolan? Vi som här funderar på det har båda genomgått 
konstnärliga högskoleutbildningar; Konstfack respektive Teaterhögskolan. Vi har därefter varit 
yrkesverksamma konstnärer i ca. tio år vardera. I och med denna uppsats är vi nyexaminerade lärare 
med gymnasiebehörighet i estetiska ämnen och det är sannolikt att vi kommer att arbeta inom det 
estetiska programmet framöver. När vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning inom detta 
program på varsin skola i Stockholmsområdet så blev frågan om vad vi egentligen förväntas göra i 
skolan än mer aktuell. Vi uppfattar, utifrån de erfarenheter vi hittills har, att de estetiska ämnenas 
roll och funktion i skolan är vagt formulerade. Vi saknar teorier, pedagogiska idéer och 
dokumentation kring den estetiska verksamheten på estetiska programmet. Stämmer denna 
upplevelse, eller existerar det en samsyn kring den kunskap som estetisk verksamhet skall generera 
i skolan? 

 

1.1  Undersökningsområde 

Estetiska programmet – kort historik 

På sextiotalet reformerades gymnasiet och fem linjer bildades, som alla gav behörighet till 
universiteten. I denna breddning av gymnasieskolan fanns möjligheten för specialintresserade 
elever att andra året välja social eller estetisk ”specialisering”.1 1981 inleddes en försöksverksamhet 
med tvåårig estetisk inriktning på gymnasiet. I en utvärdering i slutet av åttiotalet2 kritiserades den 
framför allt för att den inte gav högskolebehörighet (förutom till de konstnärliga högskolorna vars 
intagningsprinciper var anpassade efter de tvååriga gymnasieutbildningarna). Vidare hade de 
estetiska inriktningarna en kort historia i skolan och varken inom skolan eller inom 
lärarutbildningarna hade en pedagogisk plan utvecklats. Verksamheten inom estetisk-praktisk linje 
var helt enkelt riktad mot vad professionella konstutövare gör. Framförallt gällande dans- och 
teaterinriktningarna var pedagogiken formulerad på samma sätt som den är när man gör en 
professionell uppsättning för scenen. Även från professionellt konstnärligt håll fick linjen kritik, 
eftersom den starkt yrkesinriktade pedagogiken fick eleverna att tro att de nu var redo för yrkeslivet 
– eller åtminstone för en konstnärlig högskola. När man så reformerade gymnasieskolan 1994 ville 
man, i likhet med intentionerna på 1960- talet att yrkesinriktade linjer skulle närma sig de bredare 
studieförberedande linjerna. Det estetiska programmet syftar idag, 2008 till att vara både 
yrkesorienterande och studieförberedande.3 

                                                      
1 LGY 65 s. 25 

2 Hjort, M. (1998) refererar till Skolöverstyrelsen 5047-83:2288 (PJ)  

3 Hjort, M. (1998) ”Historik över estetiska programmet och de estetiska ämnena i skolan”  Estetiska 

programmet. Utvärdering av gymnasieprogram 1998. Arbetsmaterial, fördjupningsrapport. Skolverket  
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Ett teoretiskt underskott – skolverkets utvärdering 1998  

Under åren 1997-1999 utvärderade skolverket de olika gymnasieprogrammen.4 Utvärderingen av 
estetiska programmet konstaterar att elevgruppen är heterogen och att detta leder till problem då 
”utbildningens syfte inte är klarlagt”.5 Programmets syfte att vara både yrkesorienterande och 
studieförberedande ger upphov till intressekonflikter mellan å ena sidan elever och lärare som 
förväntar sig en studieförberedande utbildning, och å andra sidan elever och lärare som förväntar 
sig specialisering.  

Utvärderingen beskriver ”kulturella barriärer”6 som gör det svårt för kärnämneslärare och 
karaktärsämneslärare att samarbeta. En karaktärsämneslärare beskriver svårigheten med arbetslag 
med orden: ”Vi är ju vana att arbeta praktiskt och inte abstrakt teoretiskt, kärnämneslärarna tar 
över”.7 

I sin sammanställning skriver utvärderarna att ”föreställningen att ’all kultur är något gott’ är en 
spegling av det ’teoretiska underskott’ som utvärderingen lyfter fram som en grundläggande 
problematik i programmet”.8 Utvärderingen efterlyser en ”teoretisk kärna” att bygga verksamheten 
kring; ett ”levande idécentrum”:9 ”Konstarterna svävar som fria satelliter kring individuella 
intressen medan estetiken som samlande tankegods är svårare att identifiera.”10 

Begreppet ”teoretiskt underskott” myntades av Jan Thavenius i fördjupningsmaterialet till 
utvärderingen, där han skriver ”Min tes är att det finns ett teoretiskt underkott inom det estetiska 
programmet och att tonvikten ligger på det personliga skapandet”.11 Han föreslår i 
fördjupningsmaterialet att programmet i lägre grad skall betona estetiken som skapande, färdigheter 
och som något individuellt personligt och i högre grad betona estetiken som metod, som 
betydelseskapande och som något socialt12. Vi redogör under rubriken ”tidigare forskning” för delar 
av Thavenius syn på estetiken, där han knyter estetiken till skolans demokratiska uppdrag och till 
bildningsbegreppet och inte som brukligt är till specifika konstarter. 

Att börja definiera 

Hur identifiera ”estetiken som samlande tankegods”, som det står i föregående avsnitt? Att en gång 
för alla slå fast eller ens föreslå vad det skulle kunna vara vore en uppgift som kräver vidare 

                                                      
4 Skolverket 2008   

5 Skolverket (1998) “utvärdering av fem gymnasieprogram”. Rapport nr 163, huvudrapport, s. 25 

6 Ibid. s. 29 

7 Ibid. s. 28 

8 Ibid. s. 169 

9 Ibid. s. 7 

10 Ibid. s. 166 

11 Thavenius, J. (1998) Estetiska programmet arbetsrapport/ fördjupningsmaterial. Bilaga 163:1 

Skolverket 

12 Ibid. 



 2

resurser än de vi har för denna uppsats. Men en orientering inom fältet bör vi kunna åstadkomma. 
Vi tar det från början, med de tre begreppen kunskap, estetik och kvalitet. 

 

Vad är kunskap?  

Det dröjde innan kunskapsbegreppet började genomlysas inom svensk skola. Första gången det 
nämns i läroplanen är 1980. I läroplanskommitténs betänkande ”skola för bildning”, som kom 1992 
vidgas och problematiseras begreppet kunskap för första gången13   

Vi diskuterar här kunskapsbegreppet med utgångspunkt i den klassiska, av Aristoteles definierade 
uppdelningen mellan praktisk kunskap och teoretisk. När vi ser till den praktiska kunskapen så 
definieras den bl.a. som ” …en färdighet att utföra vissa bestämda handlingar. // …olika former av 
personlig eller "tyst" kunskap.”14 Vilket traditionellt sett står i ett motsatsförhållande till teoretisk 
kunskap: ”En klassisk uppdelning är att kroppens eller handens arbete räknas till praktiska 
verksamheter, medan medvetandets eller själens verksamhet räknas till teoretiska.”15  

Denna åtskillnad renodlades av René Descartes (1596-1650) som hävdade att ”kropp och själ är 
väsensskilda substanser; en kropp är ett i tre dimensioner utsträckt ting (res extensa) som inte kan 
tänka, och en själ är ett tänkande ting (res cogitans) som saknar utsträckning och läge i rummet.”16 
Det var själens förmåga till tänkande som var vägen till säker kunskap; förnuftet leder oss rätt. 
Descartes åtskillnad har påverkat hur vi ser på kunskap inom vetenskapen och skolan, som enligt 
Marner och Örtengren (2003) får till konsekvens att: ”I medvetandet och i språket skapas mening 
och betydelse, medan kroppens verksamhet och den beprövade erfarenheten anses vara på en lägre 
nivå och mer betydelselös.”17 

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) fokuserade på känslornas betydelse när det gäller att 
nå fram till kunskap. ”Han menade att känslor är grunden för allt tänkande, för konstarterna och 
annan vetenskaplig kunskap”18. Den samtida filosofen Martha Nussbaums syn på kunskap är 
besläktad med Baumgartens: ”Martha Nussbaum argumenterar för att känslorna kan ses som en 
sorts tidiga tankar, som en del av vårt förnuft. Hon gör upp med arvet efter Platon och den falska 
och omöjliga motsatsen mellan känsla och förnuft.”19 

                                                      
13 Gustavsson, B. (2002) s. 23: refererar till läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94,skola för 

bildning (1992)  

14 Nationalencyklopedin; http://www.ne.se 

15 Gustafsson, B. (2002) s. 81 

16 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se  

17 Marner, A. & Örtengren, H. (2003) En kulturskola för alla – estetiska ämen och läroprocesser i ett 

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, s. 15. 

18 Tham, A. (2004) refererar till Baumgarten i ”Släpp in tvivlet”, Pedagogiska Magasinet nr 2, s. 23. 

19 Tham, A. (2004) refererar till Nussbaum i ”Släpp in tvivlet”, Pedagogiska Magasinet nr 2, s. 23. 
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Lev S Vygotskij (1934) menar - analogt med Baumgarten och Nussbaum - att tanke och känsla hör 
ihop, därför att känslor tolkas och får mening i medvetandet: ”Varje idé innehåller en omarbetad 
form av människans affektiva relation till den verklighet som presenteras i denna idé”.20   

Bengt Molander (1995, 1998) ersätter den klassiska uppdelningen emellan teoretisk och praktisk 
kunskap med en slags levande kunskap,21 ”Kunskap-i-användning”.22 Han hänvisar till William 
James23 och skriver: ”Vi befinner oss i verkligheten och försöker ta oss fram på bästa sätt i den. 
Kunskap (sanning) är något som människor skapar i verkligheten, och därigenom lägger till 
verklighet” (Molanders kursivering). 24  

Myndigheten för skolutveckling (2004) skriver att ”kultur och skapande är en lärandeprocess i sig” 
och att när människors ”erfarenheter kommer till uttryck på många sätt, växer en estetik fram som 
behöver reflekteras och som upphäver gränserna mellan teori och praktik”25 Lärarutbildningens 
slutbetänkande (1999); ”att lära och leda” slår fast att: 

När barn och ungdomar successivt lär sig att hantera ett nytt stoff tar hon hela sig i bruk för att 
skaffa sig insikt: Hon utnyttjar samtidigt sina sinnen och sin motorik, hon binder samman teori 
med praktik och hon förenar sina tankar med sina känslor.26 

Just nu pågår forskning som strävar efter att knyta samman teori och praktik, som sätter ord på så 
kallad tyst kunskap27, som strävar efter att verbalisera och teoretisera kopplingen mellan estetisk 
verksamhet och traditionell, akademisk kunskap. Som exempel kan nämnas ”centrum för praktisk 
kunskap” som inrättades 2001 på Södertörns Högskola, där man bedriver forskning kring den 
praktiska kunskapens historia och ”den praktiska kunskapens teori och praktik”.28  

 

Vad är estetik?  

Ursprunget för estetiken i det grekiska ordet aisthesis visar på estetikens kopplingar till våra sinnen 
och dess förnimmelser. Under århundradens lopp har det vuxit fram en ”sinnenas hierarki” som 
konstnären och professorn Lars Vilks redogör för på följande sätt: 

Vi har överklassen, den kvalificerade estetiska attityden som tillskrevs en filosofisk djupdimension 
och som står öppen för syn och hörsel. Under denna sorterar ”det angenäma”, det dekorativa 
som är identiskt med den förra utom i det att den saknar den filosofiska djupdimensionen. Längre 

                                                      
20 Vygotskij, L. (1934/1999) Tänkande och språk s. 44 

21 Molander, B. (1995) Mellan konst och vetande, s. 132, Molander (1998) Kunskap i handling, s. 58 

22 Molander, B. (1998) s. 58 

23 Molander, B. (1995) refererar till James, W (1978) ”Pragmatism” 

24 Molander, B. (1995) s. 128 

25 Myndigheten för skolutveckling (2004) Kulturuppdrag för utveckling i förskola och skola, s. 2  

26 SOU 1999:63 Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling, s. 56 

27 Molander, B. (1998) refererar till Polany, M (1966) s.33 ff 

28 Södertörns högskola 2008, http/www.sh.se   
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ner i hierarki återfinns de förvisade övriga sinnena som känsel, smak och lukt och som inte får 
estetisk status på grund av sin karaktär. Och längst ner står oäktingar som erotik, vinprovning 
och idrott.29 

Det är alltså inte alla sinnen som traditionellt sett har fått status som estetiska utan framförallt synen 
och hörseln. Bildkonst och musik till exempel, appellerar till dessa sinnen vilket innebär att de har 
hög status och kan räknas in i estetiken. Denna syn på estetik och dess koppling till filosofiska 
dimensioner uppkommer på 1700-talet. Sven-Olov Wallenstein (2001) skriver följande: 

Termen estetik i dess moderna innebörd uppkommer på 1700-talet, i en process som leder från 
Baumgarten till Kant, och vidare in i romantiken. Estetik kan vi här fatta som en teoretisk-
filosofisk beskrivning av en unik erfarenhet, av en upplevelse av konst som nu tänks primärt ur 
betraktarens perspektiv, och inte längre ur producentens. För att sammanfatta detta på ett 
schematiskt sätt: poetiken och konstteorin, som den formuleras åtminstone från renässansen och 
framåt, är handledning i konsten att göra; estetiken som den utvecklas under 1700-talet kommer 
däremot att bli en analys av vad det innebär att uppleva. // Estetiken börjar utvecklas som en 
speciell disciplin, med rötter i ett nytt intresse för betraktarens psykologi och känsloliv. Idén om 
att vi förhåller oss till konst på ett specifikt sätt som inte kan jämföras med andra förhållningssätt, 
och att konsten därmed utgör en speciell sfär som inte kan jämföras med andra, tar här form.30 

Denna syn på estetik som starkt kopplad till sinnesupplevelser, med hjälp av ”de sköna konsterna”, 
betonar upplevelsen i sig; ”det angenäma” och ”det dekorativa” (för att citera Vilks ovan). Dessa 
upplevelser kommer till oss genom konsten via dess objekt och uttryck. Det är en syn på konst och 
estetisk verksamhet som i många sammanhang fortfarande är gångbar och giltig. Parallellt har dock 
under 1900-talet en postmodern syn på estetik och konst börjat växa fram, som bryter mot den 
traditionella synen genom att lämna den sinnliga upplevelsen som identitetskriterium:  

”Konstnärer har genom att ställa ut s.k. objets trouvés och ready-mades underminerat det 
traditionella konstbegreppet, och kopplingen mellan det estetiska ("det sköna") och det originella 
("det nya") har ifrågasatts.31  

Estetikens och konstens fält har öppnats upp och vidgats genom att bryta mot den tidigare 
uppfattningen av vad konst och estetik är: ”Brottet med denna estetik måste därmed också innebära 
en kritik av själva de fysiska och konkreta sätten på vilka konst kan presenteras,…”32 Det 
postmoderna förhållningssättet till estetik har i mångt och mycket förknippats med konceptkonsten; 
”..., där konstverket snarare identifieras med konstnärens ursprungstanke eller avsikt ("koncept") 
och med själva dokumentationen av denna, än det verkliga, fysiska utförandet.”33 En konsekvens av 

                                                      
29 Vilks, L. (1995) Konstteori, kameler går på vattnet, s. 37 

30 Wallenstein, S.-O. (2001) Bildstrider. Föreläsningar om estetisk teori, s. 56, 64. 

31 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se  

32 Wallenstein, S.-O. (1996) ”Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism”, ur Konsten 

och konstbegreppet, skriftserien Kairos s. 134. 

33 Nationalencyklopedin; www.ne.se  
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denna utveckling uppmärksammas i en intervju med konstnären Carl-Johan de Geer där han 
påpekar att inom samtidskonsten är ”tänkandet viktigare än handens gärning”.34 

 

Vad är kvalitet? 

Man finner ofta två innebörder av begreppet kvalitet.35 Antingen talar man om art/beskaffenhet eller 
så avser man den värderande betydelsen högre/lägre kvalitet. I Nationalencyklopedins ordbok 
anges emellertid tre betydelser: 1: ”grad av goda egenskaper: hög/låg kv.” 2: ”Särskild 
materialtyp”. 3: ”Inre egenskap, särskilt hos person: han har utomordentliga kvaliteter…” Denna 
tredje betydelse finns med även i äldre ordböcker, men sorteras då in under Nationalencyklopedins 
första punkt. De två stavningarna kvalitet respektive kvalité har ibland används för att skilja 
betydelserna åt, men idag använder både NE, Språkrådet36 och Skolverket stavningen kvalitet, 
eftersom ”Det är inte möjligt och antagligen inte heller önskvärt att upprätthålla olika skrivsätt för 
de olika slagen av kvalitet”.37 

I skolverkets råd och kommentarer om betygssättning (2004) står det att ”Kriterierna anger 
kunskapskvaliteter på olika nivåer”.38 Utifrån skolverkets skrivning 2001 kan ”kunskapskvaliteter” 
utläsas både som art av kunskap och som kunskap av högre och lägre kvalitet, men formuleringen 
”på olika nivåer” pekar eventuellt på att man här ser kvaliteterna inte som sinsemellan 
hierarkiserade, utan av olika art, som ”bomull och ylle”.39 Samma dokument skriver att avsnittet 
”bedömningens inriktning” i grundskolans läroplan ”anger inte nivåer, utan klargör vilka 
kunskapskvaliteter som ska bedömas”.40 

Roger Selghed (2006) tar upp begreppet kvalitet och menar: ”Min uppfattning är, att om 
betygskriterierna ska kunna ordnas i en värdehierarki borde kriterierna för olika betygssteg spegla 
artskilda och/eller mycket distinkta gradskillnader i kunnandet.”41 I tidskriften Artes42(2001) skriver 
Simo Säätelä om kvalitet inom konsten. Han beskriver det dilemma som uppstår när man försöker 
definiera begreppet kvalitet, eftersom det har två sidor: Å ena sidan består begreppet av den 
objektiva eller tekniska sidan, där kvalitet är en uppsättning egenskaper hos ett ting. Å andra sidan 
                                                      
34 Marner, A. & Örtengren, H. (2003) refererar till De Geer, C-J s. 96  

35 T.ex. SAOL 1985, Skolverket (2001) Bedömning och betygssättning s. 22, Seghed, Roger (2001) 

Varför betyg? s. 60 ff   

36 Språkrådet 08-05-25: ”Den betydelseskillnad som man ibland ser antydd verkar meningslös att 

upprätthålla”  http/www.sprakradet.se 

37 Skolverket (2001) s. 22 

38 Skolverket (2004) Likvärdig bedömning och betygssättning, s. 63 

39 Skolverket (2006) Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och 

betygskriterier, s. 7  

40 Skolverket (2004) s. 15 

41 Selghed, R. (2006) s. 61 

42  Säätelä, S. (2001) Kvalitet, en gåta? Artes – tidskrift för litteratur, konst och musik nr 1 2001 
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kan man se till begreppets subjektiva, estetiska sida, där kvalitet är det ”jag tycker är bra”. Säätelä 
hänvisar till Pirsig (1998), som menar att denna motsättning mellan det subjektiva och det objektiva 
är en variant av den dualism som präglar västerländskt tänkande i stort (och som även vi redogjort 
något för under rubriken ”vad är kunskap”). Pirsig kallar dessa två hållningar den klassiska 
respektive den romantiska och menar att ”kvalitet är den skärningspunkt där subjektet och objektet 
möts”, därmed, skriver Säätelä, kommer Pirsig fram till att ”kvalitet är inte ett ting, det är en 
händelse”.43 Säätele fortsätter med att definiera kvalitet som varken en egenskap hos objektet eller 
en känsla hos subjektet, utan som ”något som finns i mötet mellan subjekt och objekt”44  

 

Betyg och bedömning i relation till estetiska ämnen 

Vad som definieras som kvalitet är nära knutet till vad som i slutändan ska bedömas och 
betygssättas i de estetiska ämnena. Marner och Örtengren (2003) identifierar en tendens i hur 
konstvärlden ser på ”novisen” respektive ”mästaren” och vad som karaktäriserar synen på att 
utvecklas inom estetiska ämnen: 

Även om bildämnet eller andra estetiska ämnen inte är helt överlappande med konstarternas 
respektive världar, torde den här diskuterade divergerande synen på vad mästerskap är, färga av 
sig på vad mästerskap kan vara inom estetiska ämnen.45 

Om verksamheten i de estetiska ämnena i första hand ses som ett traditionellt konstnärligt och 
individuell projekt, där originalitet och personligt uttryck av känslor (autenticitet) är det centrala, så 
uppstår svårigheter i bedömningen och betygssättning. ”Svårigheten vid bedömningen är att den då 
ofta inte längre gäller den aktuella bilden, utan istället den person som framställt bilden.”46 

För att belysa behovet av utvärdering och bedömning inom de estetiska ämnena hänvisar Marner 
och Örtengren till en artikel av Elliot W. Eisner (1996) där han för fram följande argument: 

Utbildare behöver kunna utvärdera resultatet av sina ansträngningar för att skydda elever från 
inkompetent undervisning och illa utformade kursplaner. Föräldrar och allmänhet behöver 
förvissas om att skolan tar professionellt ansvar för användningen av de ekonomiska medel de 
använder. Vidare innebär avsaknad av utvärdering/bedömning ett intellektuellt vacuum som 
förhindrar pedagogisk utveckling.47 

Marner och Örtengren lyfter själva fram att: ”Utvecklandet av kriterier och nivåbedömning kan 
förtydliga verksamheten inom ett estetiskt ämne eller läroprocess. Det ger också aktörerna en 
möjlighet att samordna sina förväntningar och förtydliga sina intentioner.”48  

                                                      
43 Säätelä, S. (2001) refererar till Pirsig (1998), s. 17  

44 Ibid. s. 18 

45 Marner, A. & Örtengren, H. (2003), s. 94-95 

46 Ibid. s. 96. 

47 Ibid. s. 85. 

48 Ibid. s. 97. 
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2004 kom Myndigheten för skolutveckling med en rapport där de presenterade fem 
utvecklingsområden som de såg som särskilt viktiga att prioritera49. Ett av dem gällde kunskap och 
bedömning. Under denna rubrik skriver de bl.a.: ”Minst likvärdighet i betygssättningen visar 
praktisk-estetiska ämnen. Denna brist på likvärdighet sammanfaller med en högre andel lärare utan 
ämnesutbildning i dessa ämnen”.50 

 

 

1.2 Syfte och problem 

Syfte 

Vilka estetiska kunskapskvaliteter kännetecknar de nationellt formulerade betygskriterierna, 
gällande de obligatoriska estetiska kurserna inom estetiska programmet, samt hur värderas de 
hierarkiskt? 

Frågeställningar 

- Vilka ord/begrepp används i betygskriterierna som kännetecken på estetiska 
kunskapskvaliteter?  

- Hur kan orden/begreppen som representerar estetiska kunskapskvaliteter uttolkas? 

- Hur värderas de estetiska kunskapskvaliteter i betygskriterierna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Myndigheten för skolutveckling (2004) Nationell skolutveckling – fem utvecklingsområden 

50 Ibid s. 55 
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2 Teoretiskt perspektiv 

När vi utifrån vårt syfte sökt efter litteratur och tidigare forskning om den estetiska verksamheten 
på estetiska programmet så har det visat sig att det är mycket skralt på den fronten. I en C- uppsats 
för ett år sedan51 kommer Pernilla Ahlstrand fram till samma sak. Hon hade tagit kontakt med 
Bengt Larsson, som ingick i den expertgrupp som skulle ta fram kursplaner för den nya 
gymnasieskolan GY07. Vi har fått godkännande från både Ahlstrand och Larsson att citera det mail 
han sände som svar på hennes fråga om litteraturtips och som hon publicerade i sin uppsats:   

Det finns ingen specifik litteratur som behandlar Estetiskt lärande, såsom ämnet var tänkt att 
fungera i gymnasieskolan. Det var den stora utmaningen för landets lärare och skolledare på 
Estetiska programmet: hur få till den övergripande ”diskursen”, hur få elevens kunskapsbildning 
att hänga ihop via metoder som enklast beskrivs som samspel mellan ”produktion, reception och 
reflektion.” (Bengt Larsson, mail 061013) 

Vi får istället utgå ifrån de teorier och den litteratur som finns om estetisk verksamhet i relation till 
en generell skolkontext (företrädesvis förskola och grundskola) och hoppas på att vi där finner 
teorier och diskurser som är relevanta även för vårt syfte. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tre diskurser om estetik i skolan 

Både Tomas Saar (2005) och Monica Lindgren (2006) beskriver diskurser de finner inom fältet 
estetik i skolan. Saar definierar dem utifrån litteratur och tidigare forskning om fältet, medan 
Lindgren definierar dem genom intervjuer med lärare och skolledare på grundskolan.  

• Saar finner tre diskurser som behandlar föreställningar om begreppet estetiskt lärande: 
fostran - subjektiva upplevelser - stöd.52  

• Lindgren finner fem diskurser som hon kallar ”konstruktion av legitimitet kring skolans 
estetiska verksamhet”, nämligen estetisk verksamhet som: 
kompensation - balans - lustfylld aktivitet - fostran - förstärkning.53 

Här nedan har vi valt att använda Saars tre diskurser som rubriker, under vilka vi redogör för vi 
främst redogör för Saars och Lindgrens forskning gällande olika föreställningar om estetisk 
verksamhet i skolan. 

                                                      
51 Ahlstrand, P. (2007) Vad är estetiskt lärande, från empiri till teori. C- uppsats, Linköpings 

universitet.  

52 Saar, T. (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik. Karlstad universitet, s. 14 

53 Lindgren, M. (2006) Att skapa ordning för det estetiska I skolan – diskursiva positioneringar i samtal 

med lärare och skolledare. Göteborgs universitet, s. 92 ff 
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Estetisk verksamhet som fostran 

Lindgen kopplar konstruktionen/diskursen54 estetisk verksamhet som fostran dels till funktioner 
med samhällsanknytning, som kan handla om att bli ”goda människor”, ”goda föräldrar” eller att bli 
”ödmjuka inför varandra”,55 dels till funktioner ”av mer emanciperande karaktär”.56 Saar knyter 
föreställningen om estetikens fostrande egenskaper till föreställningen om ’den goda kulturen’.57 
Jan Thavenius (2002) kommenterar ’den goda kulturen-diskursen’ så här:  

Om kultur är något entydigt positivt i läroplanernas och lärarnas diskurser, utesluter det varje 
kritisk blick på kulturella fenomen. Det goda blir kultur och det dåliga är inte kultur ”i egentlig 
mening”. Detta blir problematiskt, om man inte är medveten om det normativa i denna 
kulturfostrande diskurs.58 

I denna diskussion existerar en hög kultur som motsats till en låg kultur. Det är inte eleverna som 
väljer vilken typ av kultur man ska arbeta med, och deras egen kultur lyser med sin frånvaro. 59 Saar 
(2005) kopplar ’den goda kulturen’ till skrivningar i tidigare läroplaner. I Lgr 80, exempelvis, står 
det att musikämnet skall ”uppmärksamma den stereotypiserande och passiviserande musik som 
förekommer i många ungdomsmiljöer”.60 Han menar att denna typ av estetisk verksamhet skapar 
tydliga gränser mellan det vardagliga och det extraordinära, vilket gör att de skapande 
verksamheterna inte ses som något som leder till kompetenser som är relevanta utanför de estetiska 
ämnenas område.61 

 

Estetisk verksamhet som stöd 

De legitimiseringar av skolans estetiska verksamhet som Lindgren rubricerar som kompensation, 
balans respektive förstärkning får plats under Saars vidare rubrik (stöd), men de skiljer sig åt 
sinsemellan:  

Kompensation: Denna konstruktion kretsar kring barn med särskilda behov, och utifrån dessa 
”problembarns” behov legitimiseras den estetiska verksamheten utifrån att den antas fungera som 
specialpedagogiska och terapeutiska inslag.62  

                                                      
54 Lindgren använder sig av båda begreppen 

55 Lindgren, M. (2006) s. 112 ff 

56 Ibid. 

57 Saar, T. (2005) refererar till Trondman, s. 17 

58 Thavenius, J. (2002) s. 37  

59 Ericsson; C. & Lindgren, M. (2007) s. 21 

60 LGR 80, s. 156 

61 Saar, T. 2005 s. 17 

62 Lindgren, M. (2006) s. 92 ff 
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Balans: Liknar konstruktionen kompensation, men här handlar det inte om ’problembarn’ utan om 
barn i allmänhet och deras behov av balans under skoldagen. Denna konstruktion är fylld av 
dikotomier mellan kropp och tanke, mellan teori och praktik. Man beskriver människor som 
tudelade och eleverna utvecklas till mindre splittrade människor om de får möjlighet att arbeta med 
både hand och tanke under en och samma dag (dock inte på samma gång)63  

Förstärkning: Denna konstruktion handlar om att på olika sätt förstärka elevernas lärande inom 
andra ämnen än det estetiska med hjälp av specifika estetiska och praktiska ämnen. ”ju fler ämnen 
som integreras i ett tema desto högre kvalitet på undervisningen”.64  

 

Lars Lindström skriver att den s.k. Mozarteffekten, som gjorde stora rubriker i slutet av 1990 talet, 
men som senare visade sig vara något av en myt,65 väl illustrerar det han kallar ”den naiva 
hypotesen”,66 det vill säga tron att utövande av estetisk verksamhet regelmässigt ”spiller över” och 
gör att eleverna gör bättre resultat i andra ämnen. Lindström hänvisar till forskning som inte lyckats 
påvisa några ”överspridningseffekter”67 mellan estetiska ämnen och andra ämnen. Lindström slår 
fast att estetiska verksamheter ”inte visat sig vara någon universalkur för skolans problem”68, och 
efterlyser forskning som ställer frågan ”VARFÖR förväntar vi oss VAD?”.69  

Saar skriver att föreställningen att estetiken genererar energi, kreativitet och kunskap ”närmast 
blivit ett axiom”. Man finner, skriver Saar, legitimitet för denna föreställning hos hjärnforskare som 
den finländske fysiologiprofessorn Matti Bergström, men även i Howard Gardners teori om 
multipla och intelligenser.70 Saar skriver att många föreställningar bygger på antagandet att 
”förståelsen av ett område blir rikare ju fler olika sinnen eller strategier individen använder för att 
bearbeta det”.71 Han anser att föreställningen om intelligenser och lärstilar blivit en ”pedagogisk 
sanning” i svensk skola, ett ”förgivettagande som inte kan problematiseras, bara konkretiseras”.72  

                                                      
63 Ibid.s. 103 

64 Ibid. s. 115 

65 Lindström, L. (2002) hänvisar till forskning av Chabris (1999) och Hetland (2000). Se även t.ex. 

Karin Bojs Tro inte på myten om Mozart Dagens Nyheter 2006-01-27 

66  Lindström, L. (2002) ”Att lära genom konsten – en forskningsöversikt” i Kilskrift, om konstarter och 

matematik i lärandet, s. 112 

67 Lindström, L. (2002) refererar till Eisner (1998) och Sharp (1998), s. 113 

68 Lindström, L. (2002) s. 115 

69 Ibid. 

70 Saar, T. (2005) refererar till Bergström, M. (1990) och till Gardner, H. (1993), s 22-23 

71 Ibid. 

72 Ibid. s. 24 
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Estetisk verksamhet som subjektiva upplevelser 

Inom diskursen ”estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet” finner Lindgren tre återkommande 
ord: Att ha roligt, glädje (Lindgrens kursivering) och att våga73. Idéerna liknar dem som 
legitimiserar verksamheten utifrån ”balans” och ”kompensation”, i så måtto att eleverna under en 
balanserad skoldag även behöver ha roligt.74 Inom samtliga konstruktioner/diskurser som Lindgren 
beskriver råder samstämmighet kring det huvudsakliga målet med skolans estetiska verksamhet: 
”Det ska vara roligt”75 Detta belyser Lindgren ur ett maktperspektiv:   

Det tas för givet att alla barn tycker att aktiviteter inom det estetiska området är ”roligt” och det 
tas för givet att alla barn har behov av estetiska aktiviteter i preventivt syfte. De som faller utanför 
denna norm patologiseras och förutsätts närma sig det normala barnets beteende med utökad tid 
till estetisk verksamhet i skolan.76 

Saar problematiserar synen på estetik som lustfylld, och placerar den i en subjektiv diskurs, som 
sätter individuellt skapande i fokus, och som innefattar en föreställning om kreativitet som något 
eftersträvansvärt som vissa har och andra inte. Denna diskurs, menar Saar, finns ”djupt invävd i 
vårt kulturarv”,77 och risken är att den förskjuter verksamheten från ett estetiskt lärande till ett 
estetiskt varande.78 Han pekar på en subjektivisering som ”skiljer konsten från lärandet och i stället 
studerar individens inre”.79 Man antar, skriver han, att den som gestaltar något automatiskt är 
”involverad i ett lärande. Men vi vet inte vad det lärandet innebär, eller hur det relaterar till skolans 
ämnen och kunskapsinnehåll.”80   

När Catharina Elsner (2000) intervjuade gymnasielärare i estetiska ämnen rådde samstämmighet 
kring att ”lusten och glädjen är betydelsefulla värden i den skapande verksamheten”. Hon skriver 
vidare angående ”legitimeringsfrågan” att ”betoningen ligger på den skapande processen, som alltså 
anses ha ett mänskligt egenvärde (intrinsikalt värde)”81 (Elsners parantes.)  

 

Lärares syn på konst och konstnärlighet 

Catharina Elsner (2000) fann det ”i ögonfallande hur lärarnas utsagor tyder på en relativt homogen 
konstsyn med, i de flesta fall, konventionella förtecken. Etablerade mästare och historiska verk 

                                                      
73 Lindgren, M. (2006) s. 107 

74 Ibid.  

75 Ibid. s. 150 

76 Ibid. s. 158 

77 Saar, T. (2005) s. 21 

78 Ibid. s. 22  

79 Ibid.  s. 21 

80 Ibid s. 22 

81 Elsner, C. (2000) Så tänker lärare i estetiska ämnen. Lärarhögskolan i Stockholm s. 58  



 12

dominerar…//… lärarnas positiva val”.82 På frågan om vad som avgör ett verks kvalitet fick hon till 
svar att det är av avgörande betydelse att verket berör betraktaren/ åhöraren. Argument som 
återkommer är laddning, spänning och komplexitet. Andra begrepp som understryks är autenticitet 
och trovärdighet. Hon finner vidare att hantverket är avgörande för hur väl uttrycket går fram, och 
att det som efterfrågas är en form av professionalism. En lärare säger sig gå på ”någon slags 
slagruta”, vilket Elsner kommenterar med att ett så kallat ”konnässörsskap” ger sig till känna.83  

Elsner frågade i sin undersökning vad lärarna såg i begreppet ”konstnärlig”84. Svaret blev dels att 
lärarna förknippar konstnärlighet med upphovsmannens/kvinnans personlighet snarare än med 
verket i fråga, dels fann hon en bred samstämmighet kring tre egenskaper som lärarna såg som 
viktiga hos en konstnärlig person.  

Varje punkt följs av lärares utsagor, citerade av Elsner85:   

1. Att den konstnärliga personen behärskar sitt uttrycksmedel (hantverket).   

 ”Det är någon som kan det här, kan sitt uttrycksmedel och kan beröra med sitt uttrycksmedel”, 
”det är förmågan att gestalta de här upplevelserna som sticker ut”, ”skicklighet i utförandet”, 
”att ha grepp om övertonerna”, medveten behandling av uttrycksmedlen” 

2. Att den konstnärliga personen kan uttrycka sin personlighet.   

 "Man är personlig, förbannat personlig”, ”de konstnärliga eleverna följer aldrig mallar, de har 
en inre drivkraft”, ”att ha en viss kärna i klangen, soundet”, ”det är det där odefinierbara, 
personligheten eller utstrålningen, eller något sådant”, ”ett personligt sätt att uttrycka sig”, ”att 
det finns en originalitet i vad den här personen uttrycker", 

3. Den konstnärliga personen är uppriktig, ärlig i sin strävan.   

 ”Att vara konstnärlig är i första hand en sannhet mot dig själv, en sannhet mot det jag gör”, ”att 
man prövar och prövar och prövar igen”, ”att hela tiden se nya problem att lösa”, ”att det finns 
någon sorts ärlighet”, ”att vara beredd att slita”, ”idogt arbete, därför att man vill komma fram 
till ett bra uttryck”. 

 

 

 
 
 
 

                                                      
82 Elsner, C. (2000), s. 78 ff 

83 Ibid. 

84 Ibid. s. 85 f.  

85 Ibid. s. 86 (Samtliga av dessa lärarcitat)   
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Argument som legitimiserar s.k. estetiska ämnen  

Marner (2006) och Marner och Örtengren (2008) redovisar olika argument som brukar föras fram 
för att legitimisera s.k. estetiska ämnen i skolan. ”Ett vanligt argument för ämnet är att det är viktigt 
för elevens personliga utveckling”86, men det är också relevant, menar Marner, att åberopa andra 
typer av argument:  

Det mediespecifika argumentet: Detta beskriver Marner som kärnan i definitionen av ett ämne och 
grunden för dess legitimitet. Mediet ger medel att vara aktiv, kunna gestalta och uppleva inom det 
mediespecifika området. 

Livsvärldsargumentet: Detta argument är sannolikt det vanligaste argumentet, skriver Marner,87 och 
ett individuellt och essistentiellt perspektiv betonas ofta.  Idén är att  ämnet förbinder skola och 
fritid och utgör en brygga mellan ungdomars ”livsvärld och skolans identitetsskapande”.88  

Demokratiargumentet är bredare än livsvärldsargumentet genom att det relaterar till samhället i 
stort. Demokratiargumentet hävdar att demokrati och yttrandefrihet hör ihop med ett estetiskt 
perspektiv. Skolan ses som en offentlig mötesplats.89 

Tllväxtargumentet: Enligt detta argument behövs kreativiteten i det postindustriella samhället, där 
automatisering, robotar och outsourcing tagit över delar av både arbetarklassens och serviceyrkenas 
funktioner. Den nya ekonomin ses som en ”kreativitetens ekonomi”, där kreativitet är den 
anställdes viktigaste bidrag. 
 
Angående tillväxtargumentet refererar Marner (2008) till Richard Florida och skriver att ”många 
tycks uppfatta nytta i skolan liktydigt med att lära eleverna matematik, engelska och svenska”, och 
frågar sig om detta arbetslivsperspektiv på kreativitet och det yttrandefrihetsperspektiv som 
framförs i demokratiargumentet kan ge argument för de estetiska ämnenas roll i skolan i ett vidare 
sammanhang, ”inte minst gentemot föräldrar som ofta intar ett nyttoperspektiv på sina barns 
lärande i skolan”90 

 

Ett kultursociologiskt perspektiv på estetik. 

Jan Thavenius (2005) menar att denna diskurs utgår ifrån två olika former av estetik, varav en är 
social form; den estetiska sfären, som är en del av det offentliga demokratiska livet men som skiljer 
sig från t.ex. den vetenskapliga eller politiska sfären:  

                                                      
86 Marner, A. & Örtengren, H. (2003) Bild- En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning  
Myndigheten för skolutveckling (2008) s. 23 

87 Marner, A. (2006) 

88 Marner, A. & Örtengren, H. (2008) s. 29 

89 Ibid.  

90 Marner, A. (2008) refererar till Florida (2006) s. 24 
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Konsten utvecklade sig till en avskild sfär med en särskild yttrandefrihet – den konstnärliga 
friheten. Konsten blev en viktig del av det offentliga samtal som idealt sett borde kunna föras 
öppet och jämlikt.91 

Denna tradition av ”konstnärlig frihet” skulle kunna vitalisera andra offentligheter som till exempel 
skolan. Genom sin förmåga till kritiska och radikala gestaltningar av människa och samhälle skulle 
den kunna bidra till att ”göra skolans kultur och elevernas lärande rikare och meningsfullare.”92 

Den andra formen är estetik som formspråk; de estetiska uttrycksformerna och konsten som metod 
som t.ex. romankonsten eller teaterföreställningen. Här finns en ”…medvetenhet om vad formen 
betyder när vi skapar våra olika bilder av verkligheten.”, vilket ger möjlighet till ”…en radikal 
förändring av våra föreställningar om vad verkligheten är och hur vi kan veta något om den.”93 
Estetiken särskiljer sig här från andra former av vetande, som t.ex. vetenskap, genom att tillåta och 
förlita sig på det mångtydiga, motsägelsefulla, subjektiva, känslomässiga m.m. Den visar också, 
genom att formen är en oskiljaktig del av meningsskapandet, att det därför kan sägas finnas ett 
estetiskt perspektiv på alla läroprocesser: 

Estetik i betydelsen formspråk och medvetenhet om formens betydelse skulle kunna vidga skolans 
kunskapssyn. Den kunde ifrågasätta lärobokskunskapernas entydighet och till synes självklara 
former, skolans färdiga och fasta kunskaper.94 

Dessa två betydelser av estetik leder fram till en, av Thavenius definierad, kultursociologisk95 
modell som inbegriper tre former av estetik; marknadsestetik, modest estetik och radikal estetik, 
vilken har till uppgift att belysa vad estetiken betyder i samhället i dag och för skolan och elever.96 
Det är värt att påpeka att det inte finns några skarpa gränser mellan de tre typerna av estetik utan att 
de går i varandra. 

Marknadsestetik står för den estetik som finns utanför konstvärlden och som kan gälla; ”…en 
mängd heterogena fenomen allt från köksinredning till krigsrapportering, från hårmode till 
varumärken.”97 Det är en typ av estetik som är nära knuten till konsumtionssamhället (framför allt 
upplevelseindustrin) samt den ekonomiska och politiska makten. Det är också den form av estetik 
som barn och ungdomar är mest upptagna av och involverade i. Det är ett omfattande begrepp och 
det är därför ”…svårt att förhålla sig entydigt kritiskt eller uppskattande till de företeelser som ryms 
inom begreppet.”98 

                                                      
91 Thavenius, J. (2005) ”Om den radikala estetiken” Utbildning & Demokrati, vol. 14, nr. 1, s. 11-33 

92 Ibid. 

93 Ibid. 

94 Ibid.  

95 Kultursociologi är ett kunskapsområde som efter andra världskriget kommit; ”… främst att 

förknippas med studier av de konstnärliga verksamheternas samhälleliga uttrycksformer och 

betydelse.”. Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se 

96 Thavenius, J. (2005) 

97 Ibid. 

98 Ibid. 
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Den modesta estetiken är den typ av estetisk och konstnärlig verksamhet som är förhärskande i 
skolans värld. Att kalla den modest innebär en värdering som inte är till dess fördel. Det har att göra 
med dess oreflekterande hållning, anspråkslöshet och marginaliserade ställning i skolan, vilket är 
kopplat till att den ”inte ställer några krav på skolans vedertagna kultur- och kunskapssyn”99 och 
därför ofta får fungerar som ett välbehövligt avbrott ifrån den ordinarie verksamheten. Förmågan att 
hantera populärkulturen är också bristfällig eftersom den sitter fast i en traditionell syn på estetik 
och konstnärlig verksamhet vilket innebär att den har svårt att knyta an till elevernas livsvärld. 

Thavenius ser en risk med att marknadsestetiken, som skolan börjat anamma, och den modesta 
estetiken är de enda två estetiska alternativ som erbjuds inom skolan, risken är tydligast för medie- 
och estetiska programmet på gymnasiet. Han målar upp en mörk framtid om ingen förändring 
kommer till stånd: 

…mer av de mer eller mindre traditionella estetiska verksamheterna som avkoppling i det 
egentliga skolarbetet å ena sidan och å den andra mer kritiklös utbildning för den expanderande 
marknadsestetiska kulturindustrin.100 

Den radikala estetiken kommer här in som ett tredje alternativ vilket kan undvika ovanstående 
scenario. Att den kallas radikal betyder att det är och ska vara ett värdeladdat begrepp.101 De värden 
som Thavenius kopplar ihop med begreppet knyter an till estetiken som en ”social sfär”, med en 
särskild förmåga till yttrandefrihet och kritisk hållning gentemot omvärlden och till det estetisk 
”formspråkets” kvaliteter gällande formens betydelse för vår uppfattning av verkligheten. Dessa 
förmågor och kvaliteter kopplas till skolans demokratiska bildningsuppdrag att utbilda eleverna till 
medborgare som kan delta i det offentliga samhällslivet.102 Diskursen sträcker sig här bortom de 
estetiska ämnenas sfär och relaterar till skolans övergripande bildningsuppdrag som behöver 
radikaliseras i riktning mot: 

…en omfattande yttrandefrihet i skolan; estetisk praktik som förenar känslor och sinnliga 
erfarenheter med rationell reflexion, som förbinder subjektiva erfarenheter med de större 
sammanhang där de blir begripliga och där vi kan dela dem med andra; analys av och 
undervisning kring produktionsoffentlighetens estetik och ett fruktbart förhållande till 
vardagskultur och populärkultur. Allt detta hör hemma, vill jag påstå, i konstens och 
konstvärldens radikala traditioner.103 

Det finns en kritik mot den radikala estetiken som grundar sig i dess brist på konkretion; hur tänker 
man sig praktiskt och konkret att en tillämpning av den radikala estetiken i skolan kan gå till? 
Begreppet riskerar också att förlora sin mening och bli urvattnat, menar kritikerna, genom att det 
försöker omfatta för mycket; förutom estetiken även grundläggande mänskliga värderingar, etik och 
demokratiska processer.104 Kritiken gäller också bristen på mediespecifikt fokus och att de olika s.k. 
                                                      
99 Ibid. 

100 Ibid.  

101 Ibid. 

102 Ibid. 

103 Ibid. 

104 Ericsson, C. & Lindgren, M. (2007) s. 31  
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estetiska ämnena i skolan inte ägnas någon uppmärksamhet: ”Det gör att man snarast får intrycket 
av att man skulle kunna reflektera sig till kompetens i ett estetiskt ämne.”105 

 

Ett mediespecifikt perspektiv på estetik. 

Medieneutral och mediespecifik är begrepp som Anders Marner och Hans Örtengren diskuterat och 
definierat. Begreppen ska ses som ett bidrag till det yrkesspråk och den professionalisering som den 
estetiska verksamheten i skolan lider brist på: 

”S.k. estetiska ämnen har ett stort behov att utveckla ett yrkesspråk. Att diskutera 
begreppsbildningen inom dessa ämnen, som jag försöker göra här, att hitta nya sätt att tänka och 
kommunicera kring dem, kan ses som en del av yrkesspråkets utveckling och av 
professionaliseringen.”106 

En frukt av denna brist på yrkesspråk är att de s.k. estetiska ämnenas kursplaner brister i precision 
när det gäller att formulera ämnenas uppgifter i skolan, vilket får tillföljd att de har svårt att 
definiera sig som ämnen i skolan.107 Skrivningen ”s.k”. estetiska ämnen är ett försök att komma 
bort från benämningen av vissa ämnen som estetisk eller estetisk-praktiska: ”Vad som är viktigt när 
det gäller ämnen, ämneskonceptioner och ämnesgränser är att klargöra att estetiskt-praktiska ämnen 
(Lgr 62, Lgr 69) inte längre finns.”108 Det är bättre att försöka förstå de så kallade estetiska ämnena 
utifrån begreppet mediering:  

”Mediering är ett övergripande begrepp, skapat av C S Peirce och Lev Vygotskij, för att täcka in 
funktionen hos de medier, såväl manuella som intellektuella och konstnärliga verktyg, som vi 
använder för att kunna vara verksamma i världen, orientera oss och kommunicera.” 109 

Medier i denna betydelse är att likna vid verktyg som vi kan använda oss av för att kommunicera. 
Verktygen är olika och användas på olika sätt vilket innebär att de skapar olika innehåll och 
betydelser. För att få en förståelse av dessa processer så använder sig Marner och Örtengren av 
semiotiken: ” Semiotik kan översättas med betydelselära eller teckenlära. En semiotisk analys av 
bild som mediering visar att bild, precis som språk, är ett teckensystem, med såväl uttryck som 
innehåll.”110 Det resulterar i de två begreppen ’mediespecifik’ och ’medieneutral’:   

”Med mediespecifik avses att ett medium kan mediera ett innehåll endast utifrån mediets egna 
villkor och dess semiotiska resurser. Med medieneutral avses resonemang där breda 
tillämpningar i kommunikationen förväntas. Medierna ses som okroppsliga och som 

                                                      
105 Marner, A. (2006) ”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag”, Didaktisk 

tidskrift vol. 16, nr. 4, s. 2. 

106 Marner, A. (2006), s. 1 

107 Ibid. s. 6. 

108 Ibid. s. 9 

109 Ibid. S. 8 

110 Marner, A. & Örtengren, H. (2003) s. 17  
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oproblematiska bärare av information eller "content". // ”…beaktar inte respektive mediering.” 
111 

Den medieneutrala synen fokuserar på vad estetisk verksamhet kan leda till frikopplad från de 
mediespecifika aspekterna, mediering tas alltså för given, utan att särskilt uppmärksammas.112 Det 
får till konsekvens att det inte är intressant vad t.ex. det specifika ”kommunikationsverktyget” bild 
kan uttrycka och innehålla. Enligt Ericsson och Lindgren (2007) är det istället ett ensidigt fokus på 
att ”göra”: 

Det tas för givet att aktiviteterna sjunga, måla, rita, sy, röra sig, brodera eller bygga kulisser är 
till nytta för elevens hälsa, personliga utveckling och allmänna kunskapsinhämtande. Vad, hur 
eller på vilket sätt de sjunger, målar eller syr får en nedtonad funktion i detta resonemang, 
huvudsaken är att de gör något med händer och kropp.113   

Det mediespecifika perspektivet syftar till att flytta fokus från en föråldrad ämneskonception114 
inom de så kallade estetiska ämnena, som inneburit ett allt för stort fokuserar på hantverket och det 
konstnärliga perspektivet i ämnet, för att istället lyfta fram den mediespecifika kompetensen som 
det viktiga.115 Det innebär att olika ämnen såsom bild, slöjd, musik, etcetera har att förvalta sitt 
hemmedie. De olika ämnenas hemmedie är de specifika egenskaper som tillhör de respektive 
mediernas essens: 

”Skolämnet bilds hemmedier är sålunda visualitet och olika typer av bild, estetiska (fokus på sig 
själv) eller instrumentella (verktyg för att nå något annat). I skolämnet slöjd är artefakter 
hemmediet, estetiska eller instrumentella. Ljud och musik kan ses som skolämnet musiks 
hemmedier, både estetiskt eller instrumentellt uppfattat. //  ”Den relevanta frågan att ställa om en 
mediering är: vad kan man göra, tänka, uppleva med/i den aktuella medieringen.”116 

Syftet med att identifiera och karaktärisera de så kallade estetiska ämnena utifrån sina hemmedier 
är en förhoppning om att kunna bidra till en ”större fokusering på ämnenas specifika relevans.”117 

Ett perspektiv som är snarlikt det mediespecifika och medieneutrala är Lars Lindströms (2002) 
begrepp att lära om, i, med och genom konstarterna. Att lära om konsten beskriver ett 
åskådarperspektiv och i ett aktörsperspektiv, vilket Lindström likställer med Molanders ”kunskap i 
handling”.118 Att lära med konsten innebär att använda bilder, musik etcetera för att levandegöra, 
och genom att arbeta undersökande med konsten som medium, ibland kallat konsten som 

                                                      
111  Marner, A. (2006) s. 1-2. 

112 Marner, A. & Örtengren, H. (2003) s. 46 

113 Ericsson, C. & Lindgren, M. (2007) s. 17-18 

114 Konception: ”… i modernt språkbruk grundtanke eller bärande idé bakom ett skapande arbete, i 

synnerhet konstnärligt.”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se  

115 Marner, A. (2006) s. 9. 

116 Ibid. s. 8-9. 

117 Ibid. s. 9. 

118 Lindström, L. (2002) s. 121 ff 
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’kunskapsväg’.119 Lindström jämställer begreppen i och om med ’medispecifikt’ och med och 
genom med ’medieneutralt’ i en modell.120 

Med Lindströms benämningar ”åskådarperspektiv” och ”aktörsperspektiv” ovan så synliggörs att 
reception respektive produktion är två estetiska verksamheter som kan kopplas ihop med det 
mediespecifika. Med ”produktion” menas att göra och tillverka med de mediespecifika verktyg som 
står tillbuds, t.ex. att tillverka bilder eller att göra musik. Med ”reception” menas vad man kan 
uppleva och reflektera över när man tar del av det som producerats i den aktuella medieringen.121 
Marner och Örtengren (2003) påpekar att en alltför ensidig betoning på produktionsaspekten har 
varit gällande inom de s.k. estetiska ämnena fast receptionsaspekten finns med som ett centralt 
moment i kursplanerna.122 

 

2.2 Centrala begrepp 
Det mediespecifika perspektivet uppfattar vi vara det mest värdeneutrala, ’objektiva’ och det som 
minst relaterar till konstvärlden, av de teorier och perspektiv vi har redovisat ovan. Därför väljer vi 
det perspektivet när vi vill försöka förstå vilka estetiska kunskapskvaliteter som kännetecknar de 
betygskriterier vi valt att undersöka. Vi kommer att använda oss av det mediespecifika 
begreppsparet ’produktion’ och ’reception’ för att synliggöra vilka kunskapskvaliteter i kriterierna 
som är produktions- respektive receptionsrelaterade.  

Vi definierar ’produktion’ och ’reception’ i enlighet med vad vi redogjort för under ”Ett 
mediespecifikt perspektiv” ovan: 

• Med produktion menas att göra och tillverka med de mediespecifika verktyg som står 
tillbuds, t.ex. att tillverka bilder eller att göra musik.  

• Med reception menas vad man kan uppleva och reflektera över när man tar del av det som 
producerats i den aktuella medieringen. 

 

                                                      
119 Ibid. 

120 Lindström, L. (2008) ”Mediated Action and Aesthetic Learning Swedish Studies of Visual Arts 

Education 1995-2008” I Nordic Visual Arts Edu in Transition, 8, 2008 s. 56. 

121 Marner, A. (2006) s.8-9. 

122 Marner, A. & Örtengren, H. (2003) s. 55. 
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3 Metod 

3.1 Urval 
Vi har valt att studera de nationellt formulerade betygskriterierna för de obligatoriska estetiska 
kurserna inom estetiska programmets fyra olika inriktningar; bild och form, teater, dans och musik, 
för att försöka utröna vilka estetiska kunskapskvaliteter som det förväntas att kurserna ska generera. 
Vi vänder oss till kurskriterierna och inte till kursmålen för vi vill, förutom att identifiera vilka 
estetiska kunskapskvaliteter som dessa kurser förväntas generera, också försöka utröna hur dessa 
kvaliteter värderas hierarkiskt. Det är i betygskriterierna som kännetecknen på de kvalitativt skilda 
estetiska kunskaper formuleras, kännetecken som en elev ska kunna visa upp för att visa på att hon 
eller han omfattar estetiska kunskapskvaliteter som kännetecknar en viss betygsnivå. 

Vi studerar betygskriterierna för följande kurser:  

• Bild och form: Bild 150 p, Bild och form, grundkurs 50 p, Form 150 p.  

• Teater: Scenisk Gestaltning A 100 p,  Scenisk Gestaltning B 150 p, Scenisk Gestaltning C 
100 p, Röst och rörelse 100 p 

• Dans: Dans och gestaltning A 100p, Dans och gestaltning B 150p,  Dans och gestaltning C 
100 p 

• Musik: Ensemble A 100p, Gehörs och musiklära A 100 p, Instrument/sång Nivå 1 50p,  
Instrument/sång Nivå 2 50p, Instrument/sång Nivå 3 50 p, Körsång A 50  p. 

 

3.2 Uppläggning och genomförande 
Utifrån att vi i vårt syfte har formulerat att vi vill undersöka de nationellt formulerade 
betygskriterierna, gällande de obligatoriska estetiska kurserna inom estetiska programmet, så faller 
det sig rimligt och mest logiskt att välja textanalys som metod för att analysera de i text 
formulerade betygskriterierna.  Inom textanalysens område har vi valt att använda oss av en 
innehållsanalys utifrån den definition som presenteras i ”Textens mening och makt -metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” (Bergström och Boréus 2005). Innehållsanalysen 
delas där upp i två kategorier; innebördsaspekt och interpersonell aspekt, där vi valt att analysera 
betygskriterierna utifrån innebördsaspekten. De centrala begrepp som vi har redogjort för ovan 
(produktion och reception) är de innebörder som vi kvantitativt kategoriserar innehållet i 
betygskriterierna under. Vi vill i sin tur sedan kategorisera in de innebörder som vi finner, gällande 
produktion respektive reception, under betygsnivåerna; Godkänd – Väl Godkänd – Mycket Väl 
Godkänd, för att på så sätt göra en kvalitativ kategorisering utifrån om de är att definiera främst 
som ett G-, VG- eller MVG-kriterium. 
 
Vår metod är en deduktiv analys av data utifrån begreppsparet ’produktion’ och ’reception’. Data är 
de betygskriterier vi redogjort för under ”Urval”. Begreppsparet ’produktion’ och ’reception’ har vi 
definierat under ”Centrala begrepp”.   
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Vi upptäckte snart under vårt arbete med den deduktiva analysen, att den behövde kompletteras 
med ytterliggare ett begreppspar, som underkategorier till produktion och reception. Detta nya 
begreppspar, som vi benämner ’att’ och ’hur’, är inte hämtat från de teorier eller diskurser vi 
redogjort för utan något som vi har funnit genom en närläsning av kriterierna, de har alltså 
uppkommit genom en induktiv analys (på induktiv väg). Begreppet ’att’ försöker ringa in de 
estetiska kunskapskvaliteter under ’produktion’ respektive ’reception’ som handlar om att eleven 
gör något. Begreppet ’hur’ försöker ringa in de estetisk kunskapskvaliteter under ’produktion’ 
respektive ’reception’ som handlar om hur eleven gör något.  

Det har ibland visat sig problematiskt att inordna vissa estetiska kunskapskvaliteter (framför allt 
kunskapskvaliteter kopplade till kurser i teater och musik) under de begrepp/kategorier vi satt upp. 
Viss estetisk verksamhet eller konstnärlig utövning är till sin natur sådan att den inte går att splittra 
upp i ’produktion’ och ’reception’ eftersom den integrerar de båda begreppen i en och samma 
aktivitet/handling/verksamhet. 

 

3.3 Tillförlitlighetsfrågor 
Vi har i vår metod valt att använda begreppen/kategorierna; ’produktion’-’reception’ samt ’att’-
’hur’, som vi uppfattar är tydliga, konkreta och avgränsade i sina definitioner.  

Vi anser att vår metod besitter tillräckligt god reliabilitet och validitet så till vida att det varit 
möjligt att i de allra flesta fall kategorisera kännetecknen från betygskriterierna in i de 
”kunskapskvalitetskategorier”; ’produktionskvalitet’, ’receptionskvalitet’, ’att-kvalitet’ och ’hur-
kvalitet’, som vi valt som kategorier. Likaså anser vi att kategoriseringen av kännetecknen, som 
varandes ”kunskapskvalitetskategorier”, under betygsnivåerna; Godkänd – Väl Godkänd – Mycket 
Väl Godkänd, besitter tillräckligt god reliabilitet och validitet, eftersom det uteslutande har handlat 
om att identifiera den betygsnivå som de redan var kategoriserade under i de nationella 
betygskriterierna. Kategoriseringen under de olika betygsnivåerna var så att säga redan gjord, det vi 
gjorde var en återkoppling till denna kategorisering efter att kännetecknen blivit kategoriserade in i 
”kunskapskvalitetskategorier”. 

Att vi som skriver den här uppsatsen har ett förflutet som skådespelare respektive bildkonstnär 
påverkar troligtvis i viss utsträckning på vilket sätt vi urskiljer och tolkar de begrepp/kategorier vi 
använt oss av. Våra konstnärliga utbildningar och yrkeserfarenheter innebär att vi är inskolade i sätt 
att tänka, se och uppfatta estetisk verksamhet och dess kvaliteter som det är omöjligt att helt frigöra 
sig ifrån. Vi tror dock att denna vår förförståelse haft relativt liten påverkan på metodens validitet 
och reliabilitet eftersom vi lagt oss vinn om att använda begrepp/kategorier som inte ger så stort 
utrymme för tolkningar. 

Utifrån ovanstående resonemang i detta kapitel så anser vi att intersubjektiviteten i vår metod är 
tillräckligt god för att andra personer ska kunna komma fram till i stort sett samma resultat, om de 
med vår metod genomför en textanalysen på samma material.  

Vår förhoppning och hypotes är också att de ”kunskapskvalitetskategorier” vi använt oss av kan 
vara giltiga när det gäller att studera/analysera estetiska kunskaper/kvaliteter i sammanhang utanför 
det avgränsade område som vår uppsats behandlat. 
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4 Resultat 

4.1 Beskrivning av data/empiri 
Vi har identifierat 219 kunskapskvaliteter ur betygskriterierna. Vi har sedan kategoriserat dem 
utifrån att de är att räkna som kunskapskvaliteter gällande ’produktion’ eller ’reception’. Vi fann 
151  kunskapskvaliteter som hör hemma under ’produktion’ respektive 68 under ’reception’.  

De kunskapskvaliteter som vi kategoriserat in under ’produktion’ respektive ’reception’ har vi i sin 
tur sedan kategoriserat utifrån om de är att räkna som ’att-kvaliteter’ eller ’hur-kvaliteter’. Inom 
produktion fann vi 105 ’att-kvaliteter’ respektive 42 ’hur-kvaliteter. Likaså fann vi inom reception 
65 ’att- kvaliteter respektive 3 ’hur-kvaliteter’. Exempel på hur vi har gått till väga: 

 
 

Betygskriterium ur kursen Bild, 150 p. G-nivån: 
 

 

 

 

 

 

 

Det första avsnittet i kriteriet beskriver att eleven skapar (tillverkar) något med hjälp av 
mediespecifika material och tekniker, vilket placerar den delen av betygskriteriet i kategorin 
’produktion’. Den andra delen av kriteriet, som inleds med; ”beskriver…”, handlar om en 
beskrivning av mediespecifika material och tekniker, vilket sorteras in i kategorin ’reception’. De 
två kategorierna ’produktion’ respektive ’reception’ delar vi i sin tur in i kategorierna ’att’ och 
’hur’. Dessa kategorier är inte aktuella i exemplet ovan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betygskriterium PRODUKTION RECEPTION 
 
Eleven skapar tvådimensionella 
bilder i olika material och tekniker 
samt beskriver användningsområden 
och egenskaper hos några vanligen 
förekommande material och 
tekniker. 

 
Eleven skapar tvådimensionella bilder 
i olika material och tekniker 

 
 
 
beskriver 
användningsområden och 
egenskaper hos några 
vanligen förekommande 
material och tekniker. 
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4.2 Analys av data 
Utifrån vår undersökning (se bilaga 1-4) finner vi följande resultat:  
 

Förekomst av  produktions- och receptionskvaliteter. 

Av det totala antalet kriterier som vi analyserat; 219 så finner vi 151 ’produktionskvaliteter’ och 68 
’receptionskvaliteter’. Av detta kan vi dra slutsatsen att produktionskvaliteterna i betygskriterierna 
kriterierna är i majoritet gentemot receptionskvaliteterna med de ungefärliga procentsiffrorna 69 – 
31.  

Tabell 1. Förhållandet mellan produktion och reception i de olika inriktningarna 
 

Bild och Form Teater Dans Musik 

Prod.      Rec. 
22         17 

Prod.   Rec. 
32      20 

Prod.    Rec. 
      30        14 

Prod.      Rec. 
     67          17 

 
Bild och form är den inriktning med störst ”jämvikt” mellan produktion och reception, medan 
musikinriktningen har en klar övervikt emot produktion.  

En kommentar: Kategoriseringen i produktion och reception är mer oklar i teaterinriktningen än den 
är i framförallt musikinriktningen och bild- och form- inriktningen, eftersom det inte finns en 
självklar gräns mellan vad som är produktion och vad som är reception. Ett tydligt exempel är 
kriteriet ”eleven analyserar och tolkar text och gestaltning”.  Man kan definiera detta som reception 
för att eleven intellektuellt tolkar och analyserar någonting, men samtidigt är detta vad t.ex. en 
skådespelare gör när han eller hon gestaltar. Det som inom bild- och form definieras som material 
och teknik är i teaterämnet knutet till eleven själv och eventuellt kan man påstå att det är eleven 
själv som är produkten. Denna problematik gäller även, men i lägre grad, för dansinriktningen. 

 

Förekomst av Att och Hur.  

Av de 219 kriterier vi analyserat är 170 ’att-kvaliteter’ och 49 ’hur-kvaliteter’. Av detta kan vi dra 
slutsatsen att ’att-kvaliteterna’ i betygskriterierna är i majoritet gentemot ’hur-kvalitererna’ med de 
ungefärliga procentsiffrorna 78- 22.  

 
Tabell 2. Förhållandet mellan Att- och hur-kvaliteter i de olika inriktningarna 

 
Bild och Form Teater Dans Musik 
Att            Hur 

   31               8 
Att          Hur 

     43            9 
Att            Hur 

   33              11 
Att            Hur 

   63              21 
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De vanligast förekommande att- kvaliteterna och hur- kvaliteterna 

 
 

Tabell 3. De tre vanligast förekommande ’att-kvaliteterna’ gällande produktion 
 

Bild och Form Teater Dans Musik 

Skapar (4 ggr) 

Tillämpar (4 ggr) 

Arbeta (3 ggr) 

Använder.. (8ggr) 

Utvecklar (5 ggr) 

Sammanför (3 ggr) 

Utvecklar (5 ggr) 

Tillämpar (3 ggr) 

Använder (3 ggr) 

Musicerar (9 ggr) 

Sjunger (6 ggr) 

Instuderar (5 ggr) 

Totalt antal att-kvaliteter gällande produktion: 105 st. 

 

 

Tabell 4. De tre vanligast förekommande ’att-kvaliteterna’ gällande reception 
 

Bild och Form Teater Dans Musik 

Beskriver (5 ggr) 

Diskuterar (5 ggr) 

Ger exempel (5 ggr) 

Analyserar /analys (10 ggr) 

Beskriver (3 ggr) 

Tolkar (3 ggr) 

Diskuterar (3 ggr) 

Beskriver (3 ggr) 

Redovisar (2 ggr) 

Beskriver (5 ggr) 

Analyserar (4 ggr) 

Redogör, ger exempel (3 
ggr) 

Totalt antal att-kvaliteter gällande reception: 65 st. 

 

 

 
Tabell 5.  Samtliga ’hur-kvaliteter’ gällande produktion 

 
Bild och Form Teater Dans Musik 

Personligt (5 ggr) 

Kreativt (4 ggr) 

Varierat (2 ggr) 

Självständigt, lämpligt, 
ergonomiskt riktigt (1 

gång) 

Personligt (3 ggr) 

Nya sätt/uttryck (2 ggr) 

Aktivt, regelbundet, med 
viss handledning (1 gång)

Personligt (5 ggr) 

Med koncentration, 
med inlevelse, 

rytmiskt, musikaliskt, 
varierat, kreativt, ’på 
egen hand’, ’med viss 
handledning’ (1 gång) 

Personligt (4 ggr) 

Avancerat (2 ggr) 

Kreativt, varierat, 
stilriktigt, engagerat 

(1 gång) 

 

Totalt antal hur-kvaliteter gällande produktion: 46 
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Tabell 6. Samtliga Hur- Kvaliteter gällande reception 
 

Bild och Form Teater Dans Musik 

- 
Med Handledning (1 

gång) 
Med viss handledning (1 

gång) 
Relativt självständigt (1 

gång) 

Totalt antal hur-kvaliteter gällande reception: 3 st. 

 

 

Progression: från G till MVG  

Betygskriterierna definierar kunskapskvaliteter som representerar en lägre (G-nivå) respektive en 
högre (MVG-nivå) – en grundläggande nivå respektive en mer avancerad/omfattande nivå. Vi vill 
ta reda på vilka estetiska kunskapskvaliteter som representerar dessa olika nivåer och hur 
progressionen från de lägre/grundläggande kunskapskvaliteter mot de högre avancerad/omfattande 
kunskapskvaliteter ser ut.   

Den generella bild vår undersökning ger, är att progressionen i samtliga inriktningar sammantaget 
går från att eleven gör någonting till hur eleven gör det. Förekomsten av hur-kvaliteter är nästan 
dubbelt så stor på MVG-nivå som på G-nivån. Detta skall ställas emot att antalet kriterier på G-
nivån är 61 mot MVG-nivåns 34.   

 

Progressionen i ’att-kvaliteterna’  

Progressionen i ’att-kvaliteterna’ är i flera fall svår att sammanfatta. Det mönster ’att-kvaliteterna’ 
eventuellt följer är olika inom de olika inriktningarna. Tabellen nedan återger kriterierna i förkortad 
form, och den efterföljande texten är en resultatanalys av tendenser gällande progressionen för ’att-
kvaliteterna’. 
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Tabell 7. Samtliga ’att-kvaliteter’, på respektive betygssteg 
 

Betygsnivå Bild och form Teater Dans Musik 

Prod. 

Skapar bilder, 
kombinerar bild och 

text, arbetar med olika 
material och tekniker. 

 

Deltar, använder 
uttrycksformer, gestaltar 
inför publik, tolkar text, 

skapar uttryck 

Uppvisar grundläggande 
tekniska färdigheter, 

tillämpar grundtekniker, 
skapar dansanta 
kombinationer, 

utvecklar kunskap, 
skapar uttryck, 

Anpassar sitt 
musicerande, deltar, 

återger, använder 
kunskaper, studerar in 

enkla stycken, genomför 
uppgifter, arbeter, 

utvecklar ett uttryck, 
medverkar, sjunger G 

Rec. 

Beskriver 
användningsområden, 
bedömer och värderar 
bilder, ger exempel, 
diskuterar formspråk 

Beskriver begrepp, 
tolkar texter, beskriver 

uttrycksformer, 
diskuterar texter 

Beskriver grunddragen, 
gör en enkel analys, ger 

exempel, redovisar 
faktorer av betydelse för 
arbetsmiljön, beskriver 
dramaturgins grunder 

och konstarters 
formspråk, 

Beskriver genrer och 
begrepp, beskriver 

grundprinciper för…, 
exemplifierar principer, 

för musikaliska 
resonemang. 

Prod. 

Tillämpar kunskaper 
praktiskt, arbetar, 

skapar utifrån givna 
kriterier, tar egna 

initiativ 

Tillämpar kunskap i 
praktiskt arbete, 

kommunicerar, gestaltar 
genom att 

sammanföra…, tränar 

Dansar, integrerar 
teknik och uttryck, 

kombinerar, genomför 
uppgifter, utför 

uppgifter, sammanför 
uttryck, utvecklar 

kunskap 

Samarbetar, musicerar, 
återger, använder 

kunskaper, spelar eller 
sjunger, instuderar, 

omsätter instruktioner, 
uttrycker sig 

VG 

Rec. 

Redogör för olika 
material, diskuterar 

bildens innehåll, tolkar 
bild/formspråk, 
motiverar val av 

tekniker 

redogör för 
uttrycksformer, 
analyserar och 

diskuterar texter, 
redogör för samverkan, 

analyserar 
gestaltningsarbete 

Resonerar om 
konstnärliga 

uttrycksformer, 

Bedömer resultatet, 
förstår sin egen roll, 

redogör 

Prod. 
Använder/ utnyttjar 

bild/formspråk, utnyttjar 
material och tekniker, 

löser uppgifter 

Sammanför uttryck, 
utvecklar ett 

uttryckssätt, utvecklar 
uttryck, arbetar med 
uttrycks från andra 

konstarter, 
sammanställer 

träningsprogram 

Arbetar med att 
utveckla ett uttryckssätt, 

tillämpar kunskaper, 
kommunicerar, arbetar 

med samverkande 
uttrycksformer 

Spelar eller sjunger, tar 
egna initiativ, uppfattar 
gehörsmässigt, återger, 

använder i sitt eget 
musicerande, har en 
repertoar, omsätter 

kursens innehåll i eget 
musicerande, utvecklar 

ett uttryckssätt, 
instuderar, följer och 

omsätter, deltar 
MVG 

Rec. 

Analyserar och 
motiverar val av 

uttryckssätt, diskuterar 
betydelse för 

slutresultatet, redogör 
för formens betydelse 

historiskt och i 
samhället 

..genom samverkan 
mellan övning, 

skapande och analys., 
analyserar texter med 
referenser till andra 

konstarter, specialiserar 
sig 

genom samverkan 
mellan träning, 

skapande och analys. 
Redovisar dansens 

bakgrund, framväxt och 
formspråk, diskuterar 

och analyserar 

Analyserar orsaker till 
problem, analyserar sitt 
musicerande, analyserar 

musikaliska och 
tekniska problem 

 

 

Bild och form 

Inom inriktningen bild och form består progressionen i produktionskvaliteterna av att eleven på G-
nivå och i viss mån på VG-nivån skapar t.ex. bilder och arbetar med ett fokus på material och 
tekniker som eleven orienterar sig i. På MVG-nivå använder och utnyttjar eleven material och 
tekniker i förhållande till ett bild/formspråk. 

Progressionen i receptionskvaliteterna går från att eleven beskriver och ger exempel till att eleven 
analyserar och motiverar. 
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Teater 

Inom inriktningen teater består progressionen i produktionskvaliteterna av att eleven på G-nivån 
deltar i uppgifter och skapar uttryck på G-nivån till att tillämpa och gestalta på VG-nivån. På 
MVG-nivån sammanför eleven uttrycksformer, och utvecklar ett uttryckssätt. Produktionskriteriet 
utvecklar är kopplat till övning, skapande, och analys, vilket visar att kunskapskvaliteten på MVG-
nivå består av att eleven förmår sammankoppla produktion och reception. 

Progressionen inom receptionskategorin ligger i vad det är eleven riktar sin reception emot. På G-
nivån handlar receptionen om teatern i stort, och på MVG-nivå är den riktad emot elevens eget 
arbete.  

 

Dans 

Progressionen inom produktionskategorin går från ett arbete med grundtekniker till att utveckla ett, 
och kommunicera med ett rörelsespråk.  

Progressionen inom receptionskategorin är svår att skönja.  

 

Musik 

Progressionen i produktionskvaliteterna är tydligt kopplade till befintliga noter, stilar och uttryck 
som eleven instuderar och återger på G-nivån, för att på MVG-nivå omsätta kursens innehåll i eget 
musicerande.  

Progressionen i receptionskriterierna går från att eleven beskriver och ger exempel till att eleven 
analyserar sitt eget musicerande.  

 

Progressionen i ’hur-kriterierna’ 

Som vi har visat förekommer flertalet ’hur-kvaliteter’ på VG- och MVG-nivåerna. Bild och form 
samt teater har en ’hur-kvalitet’ vardera på G-nivån, medan dans och musik har fler. Tabellen nedan 
återger kriterierna i förkortad form, och den efterföljande texten är en resultatanalys av tendenser 
gällande progressionen för ’hur-kvaliteterna’.  
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Tabell 8. Samtliga ’hur-kvaliteter’, under kategorin ’produktion’, på respektive betygssteg 
 

Betygsnivå Bild och form Teater Dans Musik 

G På ett ergonomiskt 
riktigt sätt Med viss handledning 

På ett rytmiskt och 
musikaliskt sätt, 

utvecklar ett personligt 
rörelsespråk, skapar 

med viss handledning 
nya dansuttryck 

Är förberedd, på ett 
adekvat sätt, med viss 

handledning, 

VG 
Självständigt och 

varierat sätt,  kreativt 
sätt, personligt och 

varierat sätt 

tränar regelbundet, 
utvecklar ett personligt 

uttryckssätt 

Dansar med 
koncentration och 

inlevelse, personligt och 
varierat rörelsespråk, 
utvecklar personliga 

uttryck 

Tar ansvar, ett visst 
musikaliskt uttryck, god 

teknik, 
inlevelseförmåga, 

målinriktat, engagerat, 
uthålligt, insiktsfullt, 

koncentration, 
medvetenhet, med god 

sångröst, 

MVG 

Ett personligt och 
kreativt bildspråk, ett 
lämpligt sätt, på ett 

personligt sätt,  med ett 
kreativt bild- och 

formspråk 

Skapar nya uttryck, 
bidrar aktivt, 

Sammanför på nya sätt, 
utvecklar ett personligt 

uttryckssätt, bidrar 
aktivt 

Ett personligt 
uttryckssätt, tillämpar 

kunskaper på ett 
personligt och kreativt 
sätt, kommunicerar på 

egen hand 

På ett varierat och 
kreativt sätt, på ett 

personligt sätt, en för 
nivån avancerad teknik, 
varierat, stilriktigt, god 

sångröst, engagerat 

 
 

Bild och form 

Inom inriktningen bild- och form går progressionen gällande produktionskvaliteterna från en 
kännedom om arbetsmiljö till att använda ett bild/formspråk som dels är personligt, dels kreativt.  

 

Teater 

Inom  teaterinriktningen går progressionen gällande produktionskvaliteternas hur-kvaliteter från att 
eleven ’får hjälp’ till att eleven på egen hand dels utvecklar ett personligt uttryckssätt, dels bidrar 
aktivt till det kollektiva arbetet.  

 

Dans 

Inom teaterinriktningen är progressionen i gällande produktionskvaliteterna svår att urskilja, 
eftersom hur-kvaliteterna återfinns på samtliga nivåer.  

 

Musik  

Inom teaterinriktningen går den tydligast definierbara progressionen gällande 
produktionskvaliteterna från att arbeta med handledning via ’god teknik’ till ’avancerad teknik’. I 
övrigt finns det en mängd olika hur-kvaliteter på de olika betygsnivåerna.  

 

(Det finns ingen progression gällande ’receptionskvaliteter’ inom ’hur-kriterierna’ eftersom det inte 
finns mer än en receptionskvalitet inom något ämne.) 
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Sammanfattning av resultat 

Inom kategorierna produktion och reception sammantaget går progressionen gällande ’att-
kvaliteterna’ från att förekomma mindre och mindre ju högre betyget är (undantaget är 
musikinriktningen, där ’att-kvaliteterna’ inom produktionskvaliteterna är jämt fördelade över 
betygstegen). ’Hur-kvaliteterna’ har motsatt utveckling inom samtliga inriktningar.  

Progressionen inom kriterierna gällande estetiska kunskapskvaliteter går från att eleven gör 
någonting till hur eleven gör det. Annorlunda uttryckt: ’Att-kvaliteter’ är en lägre och 
grundläggande form av kunskapskvalitet som följs av en högre och mer avancerad/omfattande 
kunskapskvalitet i form av ’hur-kvaliteter’. 
(Vår analys av progression tar inte hänsyn till eller redogör för den progression gällande 
kunskapskvaliteter som finns mellan kurser på a-, b- och c-nivå inom de olika ämnena) 

Begreppet ’personligt’ är bland ’hur-kvaliteterna’ den dominerande kunskapskvaliteten inom de 
olika inriktningarna på estetiska programmet. Det är också den enda ’hur-kvalitet’ som återfinns 
bland kriterierna för samtliga ämnen och då övervägande på MVG-nivå. Därmed drar vi slutsatsen 
att begreppet ’personlig’ är en för estetiska programmet central estetisk kunskapskvalitet. För att nå 
upp till MVG i betyg i de flesta kurser ska eleven uppvisa att det han eller hon gör är ’personligt’. 
Inom bild- och form samt teater är förutom ’personligt’ begreppen ’kreativt’ respektive ’på nya 
sätt’ de mest frekvent förekommande ’hur-kvaliteterna’, de är även allmänt förekommande inom 
övriga inriktningar. 
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5 Diskussion 

5.1 Förhållandet mellan produktions- och 
receptionskvaliteter 
 

’Produktion’ och ’reception’ i relation till två kunskapstraditioner. 

Utifrån vår slutsats att produktionskvaliteterna i kriterierna är i majoritet gentemot 
receptionskvaliteterna  gör vi följande tolkning:  

De i vår analys synliggjorda, produktions- och receptionskvaliteterna hör hemma i olika 
kunskapstraditioner. Produktionskvaliteterna hör hemma i den praktiska (konstnärliga), ”tysta” 
kunskapstraditionen medan receptionskvaliteterna hör hemma i den teoretiska (vetenskapliga), 
talade och skrivna, kunskapstraditionen. Estetisk verksamhet har traditionellt räknats in under den 
praktiska kunskapstraditionen eftersom dess identitet är starkt förknippat med ett konstutövande, 
där yttre fysiska och hantverksmässiga egenskaper stått i fokus. Receptionskvaliteter som tex. 
’analysera’ och ’tolka’ har en tydlig anknytning till den teoretisk kunskapstraditionen. Vi får 
härmed en möjlig förklaring till varför produktionskvaliteterna dominerar i betygskriterierna för de 
estetiska kurser vi analyserat.  

Eftersom vi i denna uppsats inte undersökt hur förekomsten av produktions- och 
receptionskvaliteterna förändrats över tid så kan vi bara spekulera om när receptionskvaliteter dök 
upp i betygskriterierna och i vilken omfattning de har funnits tidigare. En inte allt för vild gissning 
är att produktionskvaliteterna var än mer dominerande tidigare, med tanke på att en estetiskt och 
konstnärligt utövande verksamheten, historiskt sett, i hög grad dominerats av ett hantverksmässigt 
skapande. Men som vi redogjort för tidigare i uppsatsen så har det under 1900-talet vuxit fram ett 
postmodernt och tillika samtida fokus på konstnärligt utövande som vill göra gällande att 
”tänkandet” är viktigare än ”görandet”.  

 

’Produktion’ och ’reception’ i relation till ett mediespecifikt och ett kultursociologiskt 
perspektiv 

Två av de teoretiska perspektiv som lyfts fram i uppsatsen; det mediespecifika och det 
kultursociologiska, värnar båda två receptionskvaliteternas lika värde gentemot 
produktionskvaliteterna. Det mediespecifika perspektivet på estetisk verksamhet kan tolkas som ett 
försök att bryta med produktionskvaliteternas dominans som bland annat Marner anser finns inom 
den estetiska ämneskonceptionen i skolan. Produktion och reception är två lika viktiga aspekter 
utifrån ett mediespecifik perspektiv, ett allt för ensidigt fokus på produktion innebär att eleven går 
miste om viktiga receptionskvaliteter.  

Även diskursen kring det kultursociologiska begreppet; ’den radikala estetiken’, som Thavenius 
formulerat, kan man tolka som varande kritisk mot ett alltför oreflekterat fokus på 
produktionsaspekten. ’Den radikala estetiken’ knyter an till den av konstvärldens traditioner som 
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värnar en reflekterande och kritisk hållning gentemot omvärlden. De receptionskvaliteter som 
estetisk och konstnärlig verksamhet ger möjlighet till; att analysera, tolka och värdera etc, kan med 
’den radikala estetiken’ som utgångspunkt få ett ökat utrymme inom den estetiska verksamheten i 
skolan. 

 

En koppling till de högre konstnärliga utbildningarna 

Som avslutning vill vi lyfta fram en dagsaktuell röst från de högre konstnärliga utbildningarna. I 
Konstsfacks (2008) katalog från årets vårutställning skriver Yuko Hasegawa, Chefscuraror vid 
Museum of Contemporary Art Tokyo, att: 

Sedan sekelskiftet är konstnärer och formgivare tvungna att analysera och kritiskt granska sina 
egna produktionshandlingar på ett mer ingående sätt. De stora ideologierna och 
tredjepartsstandarderna som tidigare bildade grund för och rättfärdigade dessa handlingar är 
inte längre tillgängliga. I dag är det marknaden som styr. I en sådan situation kan man inte skapa 
någonting nytt och betydelsefullt med bibehållen etik och estetik om man håller sig till ett enda 
område. Skälet till detta är att kategoriseringen i områden speglar ett ursprung i modernismens 
konventionella industri- och värdestrukturer. Att konstnärer och formgivare har börjat bedriva 
intellektuellt fältarbete i syfte att övervinna eller neutralisera konventionella områdeskategorier 
måste förstås mot bakgrund av dessa nödvändigheter.123 

Om vi ska tro Konstfack och Yoko Hasegawa så behövs inte bara ett tydligare fokus på analys och 
kritisk granskning inom de estetiska utbildningarna, utan också ett ökat genreöverskridande mellan 
de olika konstarterna, som bland annat estetiska programmets olika inriktningar representerar, för 
att kunna ”skapa något någonting nytt och betydelsefullt med bibehållen etik och estetik”. Vi är 
böjda att hålla med. 

 

5.2 Reception och hur-kvaliteter 
Analysen av receptionskvaliteterna ’att’ och ’hur’ visar att det finns endast tre receptionskvaliteter 
kopplade till ett hur (dessa hur-kvaliteter är kopplad till att eleven kan ”analysera med 
handledning”, vilket innebär att det inte är eleven själv som bör kunna visa upp hur han eller hon 
kan analysera). 

Till följande att-kvaliteter gällande reception kan det dock finnas en förväntan på hur-kvaliteter:  

• ”Eleven tolkar…” 

• ”Eleven analyserar och diskuterar…” 

• ”Eleven motiverar…” 

• ”Eleven bedömer och värderar…” 

                                                      
123 Konstfack (2008) Konstfacks Vårutställning 2008, katalog, ISBN:978-91-85549-05-4  
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Här kan det underförstått finnas inbyggda hur-kvaliteter genom att det förväntas att eleven ska 
kunna tolka, analysera, motivera, diskutera, bedöma och värdera på ett visst sätt, men dessa är som 
sagt inte uttalade eller utskrivna. Slutsatsen vi kan dra av vår analys är att det finns inga uttalade 
eller utskrivna hur-kvaliteter gällande reception. 

En tolkning av ovanstående slutsats är att det inte finns en lika tydlig och lång tradition av hur-
kvaliteter inom receptionskvaliteterna, jämfört med produktionskvaliteterna, eftersom de är 
sprungna ur en teoretisk kunskapstradition. Den teoretiska kunskapstraditionen har, utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt, strävat mot objektiv sanning. Så om det underförstått finns 
förväntningar på hur-kvaliteter gällande vissa receptionskvaliteter, så kan vi anta att det i så fall 
handlar om objektivt färgade hur-kvaliteter; att alla förväntas tolka, analysera etcetera på samma 
sätt, utifrån samma teori eller modell. Hur dessa underförstådda hur-kvaliteter i sin tur ska värderas 
är det omöjligt att få grepp om eftersom de är att beteckna som ”tyst” och osynlig kunskap. 

 

5.3 Hur-kvaliteterna ’kreativt’ och ’personligt’  
Hur-kvaliterna ’personligt’ och ’kreativt’ är de sammanlagt mest förekommande hur-kvaliteterna, 
om vi ser till alla inriktningarna på estetiska programmet, och de förekommer övervägande på 
MVG-nivå. ’Personligt’ förekommer oftare än ’kreativt’ och är den enda av hur-kvaliteterna som 
återfinns bland samtliga ämnens kriterier. Att eleven visar upp ett ’personligt’ bildspråk/uttryckssätt 
och gör detta på ett ’kreativt’ sätt är karaktäristiskt för MVG-nivån, ett signifikant kännetecken på 
att eleven besitter en kvalitativ hög kunskapsnivå inom det ämnen kursen behandlar. Utifrån vårt 
syfte att försöka identifiera estetiska kunskapskvaliteter är det därför relevant att försöka förstå hur 
hur-kvaliterna ’personligt’ och ’kreativt’ kan uttolkas.  

Hur-kvaliteterna ’personligt’ och ’kreativt’ finner vi inom kategorin ’produktion’ och är troligtvis 
sprungna ur den praktiska kunskapstraditionen. En tradition, som när det gäller konstnärligt/estetik 
verksamhet, strävar mot individualitet, subjektivitet och originalitet, vilket inom konstvärlden 
traditionellt värderats utifrån hur något görs. Att någon t.ex. har målat en tavla har inget större värde 
utan kvaliteten är avhängig av hur det har målats. 
 

’Kreativt’ 

Eleven skall inom flera kurser ”arbeta på ett kreativt sätt”, använda ett ”kreativt språk” och ”spela 
på ett kreativt sätt” etc, för att uppnå MVG i betyg. Inom inriktningen teater skall eleven för MVG 
”sammanföra uttryck på nya sätt” och ”skapa … //… nya uttryck”. Detta att göra på ”nya sätt” och 
”nya uttryck” tolkar vi kan jämställas med ”kreativt”, eftersom begreppet ”kreativ” definieras som 
”nyskapande” av både ordböcker,124 och läroplanskommittén.125  

Kan vi få hjälp av de diskurser och teoretiska perspektiv som vi tidigare redogjort för, när det gäller 
att uttolka hur-kvaliteten ’kreativt’? Det visar sig vara svårt att finna några definitioner på hur-

                                                      
124 T.ex. Nationalencyklopedins ordbok 2008 

125 Läroplanskommittén (1992) Bildning och kunskap, s. 35 
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kvaliten ´kreativitet’, däremot finner vi diskurser om ”kreativitet” och vad den kan eller bör syfta 
till. 

Saar menar att den subjektiva diskursen ”manifesteras i berättelser om kreativitet… //… något 
svårfångat som vissa har och andra inte…//.. som alltid ses som eftersträvansvärt så länge den håller 
sig inom skolans ramar”. 126 Att ”hålla sig inom skolans ramar” kan tolkas som att kreativitet är 
något som måste tuktas och hållas i schack, att det är ett måttligt eller en viss typ av nyskapande 
som eftersträvas. Följdfrågan blir då: Vilken typ av kreativitet/nyskapande eftersträvas, hur 
definieras den/det och vad är dess kvalitativa dimension? 

En mer uttalad och tydligare syn på vilken roll kreativiteten skulle kunna ha i skolan, är den som 
formuleras i det ’tillväxtargument’ som vi redogjort för tidigare. Här legitimiseras så kallade 
estetiska ämnen i skolan utifrån den postindustriella situationen127 som kräver kreativitet. Den nya 
ekonomin ses som en ”kreativitetens ekonomi”, där kreativitet lyfts fram som en avgörande 
kompetens hos den anställde. Det är en tydlig nyttoaspekt på kreativitet som betonas. Eleven 
behöver ’lära sig’ att bli kreativ i skolan för att i framtiden kunna bidra med det som samhället och 
arbetsmarknaden behöver. Det är den estetiska verksamheten i skolan som ska göra eleven kreativ. 
Denna syn blottar en tro på att estetisk verksamhet per definition leder till kreativitet, oavsett typ av 
estetisk verksamhet och vad den sysselsätter sig med. Det är en syn på estetisk verksamhet som väl 
illustrerar ”den naiva hypotesen” som redogjort för tidigare. 

 

’Personligt’ 

Eleven skall inom flera kurser uttrycka sig på ett ’personligt’ sätt; använda sig av ett ”personligt 
bild-, form- eller rörelsespråk”, utveckla ett ”personligt uttryckssätt” inom dans, teater och musik 
etc, för att ha möjlighet att uppnå MVG i betyg.  

Vad säger de teoretiska perspektiv och diskurser, som vi redogjort för tidigare, om hur hur-
kvaliteten ’personligt’ kan tänkas uttolkas? 

Inom diskursen ”Estetisk verksamhet som fostran” finner vi en beröringspunkt till kriteriernas 
’personligt’, om vi gör en generös tolkning. Vi kan se ett samband mellan ”förbättra elevers 
självförtroende” till hur-kvaliteteten ’personligt’ genom att det handlar om elevens tillit till sig 
själv, vilket får anses höra ihop med och vara en förutsättning för, att kunna och våga vara 
personlig.  

Ett fokus på mediespecifika produktions- och receptionskvaliteter inom det estetiska ämnena 
uppfattar vi syftar till att flytta fokus från att vara ett personligt och konstnärlig projektet, till en 
kunskap om de mediespecifika resurserna; vad man kan göra, tänka, uppleva med och i de olika 
medierna. Här ser vi alltså en möjlig reaktion mot hur-kvaliteten ’personligt’. 

Det kultursociologiska perspektivet och den radikala estetiken uppfattar vi vill värna och 
möjliggöra det personliga ställningstagandet genom att förvalta de kvaliteter som finns i estetiken 

                                                      
126 Saar (2005) s. 21 

127 Världen utanför skolan ses som postindustriell. Marner refererar till Florida (2005) som slår fast att 

skolan är kvar i industrialismen.  
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som ”social sfär” och som ”formspråk”. Den konstnärliga friheten som finns i dessa två aspekter av 
estetik har bland annat inneburit en möjlighet att formulera ”…kritiska och radikala gestaltningar av 
människa och samhälle…”. Här finns ett fokus på att estetisk verksamhet möjliggör ett personligt 
ställningstagande om något utanför själva det estetiska/konstnärliga skapandet, som snarare har 
med etik och samhällsvärderingar att göra. 
 
Först i Catharina Elsners rapport, där hon intervjuat lärare i estetiska ämnen, kan vi börja skönja en 
definition av hur-kvaliteten ’personligt’. Den har hög status eftersom att vara ”personlig” är näst 
intill liktydigt med att vara konstnärlig, enligt de lärare som intervjuas. När de talar om "personlig” 
och ”personlighet” så uppenbarar sig ett antal olika innebörder, till exempel: 

• sann mot sig själv - ärlighet 
• sticka ut - originalitet 
• inre drivkraft 
• det odefinierbara 

Dessa beskrivningar och uttolkningar av ’personligt’ leder till nya vaga och svårtillgängliga ord och 
begrepp, som inte leder till större klarhet utan skapar ett än större behov av att försöka förstå.  

 

Vems perspektiv? 

För vem skall det eleven gör vara ”kreativt/ nyskapande” eller ”personligt”? Det som är 
”kreativt/nytt” eller ”personligt” för eleven är naturligtvis inte alltid självklart nytt för läraren. 
Vems perspektiv är det som förutsätts? En tolkning är att eftersom det är i kriterierna det står och 
det är läraren som bedömer, så är det ett lärarperspektiv som åsyftas. Men det är inte självklart, 
eftersom man kan ifrågasätta om det verkligen är läraren som bör eller kan ha tolkningsföreträde 
när det gäller om en elev uttrycker sig ”personligt” eller ej. 

 

Det odefinierbara? 

Det är förvånande att de så ofta förekommande, och inom betygskriterierna så högt värderade, 
kunskapskvaliteterna ’kreativt’ och ’personligt’ är så odefinierade och svårtillgängliga.  

I Skolverkets utvärdering av estetiska programmet 1998, som vi redogjort för tidigare, så 
identifierade man ett liknande problem gällande hela programmet. En orsak till problemet var att 
det fanns ett ”teoretiskt underskott”. Det borde åtgärdas genom att skapa en ”teoretisk kärna” att 
bygga den estetiska verksamheten kring. Det kan då anses något anmärkningsvärt att Skolverket 
själv, 10 år senare i de nationella betygskriterierna för år 2008, fortfarande frekvent använder 
begrepp som ’kreativt och ’personligt’, vilket det uppenbarligen saknas en teori för att kunna förstå 
och uttolka.  

Här bör nämnas att det i utvärderingen 1998 också fanns en kritik mot ett allt för starkt individuellt 
fokus inom de estetiska ämnena. Denna kritik hörsammades uppenbarligen inte, eftersom det i 
programmålen för det estetiska programmet som formulerades närmast efter utvärderingen, vilka är 
de samma som vi har idag, står följande: 
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“I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Utbildningen ger 
förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande samarbete och ger 
tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig. Detta kan vara ett medel för 
personlig utveckling och självförverkligande och kan kombineras med ett allmänt estetiskt 
intresse.”128 

Vi anser att detta mål gör det än angelägnare att skapa en ”teoretisk kärna” utifrån vilken vi kan få 
en gemensam förståelse av kvaliteter som ’kreativt’ och ’personligt’ utifrån. 
 

 

5.4 En likvärdig undervisning och bedömning?  
Vi vill nu som avslutning diskutera vad det som hittills framkommit i vår uppsats kan ha för bäring 
på undervisning och bedömning i estetiska ämnen. Som vi sett tidigare så kan hur-kvaliteterna 
identifieras som och likställas med en mer avancerad och betygsmässigt högre värderad form av 
kunskapskvaliteter. En generell slutsats som vi kan dra av vår undersökning är att det är hur-
kvaliteterna som den estetiska undervisningen strävar mot att uppnå. Samtidigt är det hur-
kvaliteterna som är de mest svårdefinierade eftersom de i stor utsträckning är av subjektiv karaktär, 
vilket skapar ett stort tolkningsutrymme. Som vi tidigare visat så är hur-kvaliteterna troligtvis 
sprungna ur och förankrade i den praktiska kunskapstraditionen och då främst den konstnärliga 
grenen av denna tradition.  

 

Eleven som den blivande konstnären 

Vi uppfattar att lärare i estetiska ämnen på estetiska programmet, i sin profession, är fast förankrade 
i konstvärlden129 och dess traditioner (utifrån bland annat Elsners rapport). Det är konstvärldens syn 
på kvalitet som är idealet för vad skolan definierar som estetiska kunskapskvaliter. Om vi så 
översätter konstvärldens roller till klassrummet så innebär det att eleven är att likställa med den 
blivande konstutövare (novisen) och läraren med den dubbla rollen som erfaren konstutövare 
(mästaren) och konnässör. Estetisk verksamheten likställs då med konstnärlig verksamhet, som för 
eleven (den blivande konstutövaren) innebär ett individuellt och personligt projekt, som syftar till 
att kunna uttrycka sig på ett ’kreativt’ och ’personligt’ sätt (kunna skapa unika/originella 
konstverk/konststycken), vilket i sin tur ska leda till att en betraktare/publik får en konstnärlig 
upplevelse och i bästa fall blir berörd. 

 

                                                      
128 Skolverket (2000) GY 2000:05. Estetiska programmet. Programmål.  

129 Med konstvärld menar vi inte bara bildkonstvärlden utan en bredare definition som inbegriper de 4 

olika konstarter som estetisk programmets inriktningar representerar; bild och form, teater, dans och 

musik. 
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Läraren som erfaren konstutövare samt konnässör 

Om konstvärlden bildar mall för den estetiska verksamheten inom estetiska programmet, vilket dels 
Elsners rapport och dels vår undersökning pekar på, så hävdar vi att även lärarrollen består av ett 
individuellt personligt projekt (där den pedagogiska kompetensen/professionen blir underordnad 
den konstnärliga). Läraren, i rollen som den erfarne konstutövaren, är ”mästaren” som undervisar 
eleven, ”novisen” i konstens olika hantverks-, uttrycks- och innehållsmässiga aspekter. Dessa 
aspekter, i den ordning de här presenterades, menar vi går från låg grad av 
subjektivitet/personlighet till hög. Att lära ut ett konstnärligt hantverk i form av olika tekniker, 
material etcetera innebär att det är teknikernas och materialens egna förutsättningar som är i fokus, 
vilket inte ger så stort utrymme till tolkning eller påverkan från lärarens sida. Att undervisa i 
uttryck/språk; hur något kan sägas, vilken form och färg det kan ha, hur det kan låta etcetera, ger 
läraren större möjlighet att påverka innehållet i undervisningen. Den konstnärliga uttrycks-
/språktradition läraren anser vara mest betydande och värdefull kan då ges möjlighet att dominera 
undervisningen och läras ut som kvalitativt bättre än andra. Det samma gäller de innehållsmässiga 
aspekterna; vad läraren anser vara värt att behandla/kommunicera med det konstnärliga 
uttrycket/språket, finns det möjlighet att ge ökat utrymme åt i undervisningen. Detta visar på att 
läraren har stora möjligheter att forma undervisningen utifrån sitt eget personliga intresse till att 
vara ett individuellt projekt. 

Om konstvärlden är mallen för undervisningen, så är den sannolikt det även för bedömningen. 
Läraren som bedömer elevens prestationer utifrån ett konnässörsperspektiv har som grund sin tysta, 
erfarenhetsbaserade kunskap, vilken är sprungen ur konstvärldens syn på kvalitet. Som vi tidigare 
visat på handlar denna kvalitet mest om hur-kvaliteter. Det som ligger till grund för denna 
bedömning och värdering är konstvärldens syn på kvalitet (en kvalitet som vi tidigare har 
identifierat som hur-kvaliteter). Detta hur något är gjort eller görs, ska beröra betraktaren/publiken; 
sätta ett avtryck i form av tankar, känslor etcetera, hos den som upplever det. Den konstnärliga 
upplevelsens karaktär är det som avgör konstverkets/konststyckets värde. Vilken typ av upplevelser 
som är kvalitativa och eftersträvansvärda är en fråga om personligt tycke och smak utifrån vilken 
konstsyn man har. Utifrån detta resonemang kan vi dra slutsatsen att när läraren bedömer och 
värderar vad eleven presterar så är det egentligen den egna konstnärliga upplevelsen som han eller 
hon bedömer. På så sätt är läraruppdraget, gällande bedömning och värdering, i högsta grad också 
att beteckna som ett individuellt och personligt projekt. 

 

Problematiska konsekvenser av att läraruppdraget är ett individuellt och personligt projekt 

Det är troligt att det uppstår problem när ovan beskrivna lärare ska kommunicera med andra om sin 
undervisning och bedömning med till exempel elever, lärarkollegor, skolledning, eftersom 
undervisningen och bedömningen vilar på en personlig erfarenhet (”tyst” kunskap) som andra inte 
kan eller i alla fall har mycket svårt att förhålla sig till. Denna brist på kommunikation får 
konsekvenser för möjligheten att delta i gemensamma diskussioner och planeringar inom 
arbetslaget, samt för lärarens förmåga att göra tillgängliga dokumentationer och utvärderingar av 
den bedrivna verksamheten. 

Problem kan också uppstå om lärarens och elevens personliga projekt inte överensstämmer. Det kan 
till exempel vara svårt för en elev att utveckla ett personligt uttryckssätt i sitt skapande, om elevens 
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’personlighet’ inte stämmer överens med det som läraren uppfattar som personligt (elevens 
personliga språk uppfattas då troligtvis inte som ett personligt språk av läraren). Om elevens och 
lärarens personliga projekt däremot överensstämmer är det troligt att elevens möjligheter att 
utveckla ett rikt personligt språk är större, samt att utsikten att få ett högt betyg ökar. 

 

Samsyn och likvärdighet 

Vi anser att det finns stora problem med att lärarrollen i de estetiska ämnena ses som och/eller i 
praktiken är ett individuellt personligt projekt. Det försvårar möjligheten till en samsyn kring vad 
den estetiska verksamheten i skolan ska syfta till och resulterar istället i en bristande likvärdighet 
när det gäller bedömning och betygssättning i de estetiska ämnena. Det är, eller i alla fall har varit, 
illa ställt med likvärdigheten i bedömningen av estetiska ämnen, som vi tidigare har påvisat (på 
sidan 7) Vi anser att de nationella programmålen, kursmålen och kurskriterierna för estetiska 
programmet och dess kurser, brister i rollen som ”likvärdighetsgarant”. Skolverkets utvärdering av 
det estetiska programmet 1998 efterlyste en ”teoretisk kärna” att bygga den estetiska verksamhet 
kring för att, som vi tolkar det, komma bort ifrån en alltför subjektiv och personlig uttolkning av 
vad den estetiska verksamheten inom programmet ska innehålla och syfta till. Här finns fortfarande 
ett stort teoretiskt hål att fylla. När det till exempel gäller att förstå innebörden av de 
högre/avancerade ’hur-kvaliteterna’; personligt och kreativt, som undervisningen inom de estetiska 
ämnena på estetiska programmet strävar mot enligt vår analys, så är vår uppfattning att det inte går 
att förstå dem utifrån andra perspektiv än de som konstvärlden erbjuder. En subjektiv och personlig 
tolkning av estetisk verksamhet är norm i konstvärlden. Konstvärldens kvalitetskriterier kan och bör 
därför inte vara giltiga i en skola med likvärdighet som motto. Att bland annat Marner och 
Örtengren formulerar och lyfter fram ett mediespecifikt synsätt på estetisk ämnen i skolan ska, som 
vi tolkar det, ses som ett bidrag till det yrkesspråk och den professionalisering som de estetiska 
ämnena i skolan lider brist på. Det är, som vi ser det, ett försök att formulera ett alternativ till 
konstvärldens ”tolkningsföreträde” inom området.  

 

 

5.5 Metoddiskussion 
Till vår undersökning och analys av betygskriterierna i denna uppsats utgick vi ifrån de 
mediespecifika begreppen ’produktion’ och ’reception’ samt begreppen ’att’ och ’hur’. Vi valde 
dessa begrepp för att se om det gick att få en mer ’objektiv’ och ”utomkonstnärlig” förståelse av de 
estetiska kunskapskvaliteterna. Vi kan se att ovanstående begrepp fungerade som ’objektiva’ och 
’utomkonstnärliga’ kategorier att inordna de estetiska kunskapskvaliteter under. Vi kunde också 
identifiera hur dessa ”kunskapskvalitetskategorier” värderades utifrån om de var att definiera som 
G-, VG- eller MVG-kriterier, och fick på så sätt få fram ett underlag för analys av vilka kategorier 
av kunskapskvaliteter som representerade en lägre och grundläggande form av kunskapskvalitet 
respektive en högre och mer avancerad/omfattande form av kunskapskvalitet.  

Vi uppfattar att vår metod synliggjorde vilka kunskapskvaliteter, inom de begreppskategorier som 
vi utgått ifrån, som är att betrakta som centrala och kvalitativt eftersträvansvärda i de betygskriterier 
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vi undersökt. Dessa diskuterade och tolkade vi sedan innebörden och konsekvensen av i avsnittet 
Diskussion.  

Vår metod säger dock inget om vilka övriga estetiska eller icke-estetiska kunskapskvaliteter som 
kan tänkas finnas i de betygskriterier vi analyserat och hur de skulle kunna värderas utifrån de olika 
betygsnivåerna. Det skulle behövas kompletterande forskning för att kunna får fram en mer 
heltäckande bild av vilka kunskapskvaliteter som ryms i de betygskriterier vi undersökt och vilka 
som då skulle vara att betrakta som centrala och kvalitativt eftersträvansvärd.  

 

 

5.6 Framtida forskning 
Det finns ett stort behov av att forska vidare inom området estetiska ämnen och estetiska 
kunskapskvaliteter. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen så har Skolverket med flera identifierat att 
det finns ett teoretiskt underskott inom området. Att avhjälpa detta underskott med mer forskning 
inom området ses som i högsta grad angeläget. En stor och angelägen fråga för den framtida 
forskning anser vi därför handlar om att undersöka vad de estetiska ämnena och den estetiska 
verksamheten i skolan syftar till, för att i förlängningen säkerställa en ökad likvärdighet när det 
gäller undervisningens innehåll och hur elevens prestationer/kunskaper bedöms och betygssätts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

Referenser 

Ahlstrand, Pernilla (2007) Vad är estetiskt lärande? – från empiri till teori. C- uppsats vid 

institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.  
Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan (2002) Den goda kulturen och det fria skapandet – diskurser om 

kultur i skolan. Rapporter om utbildning 13/2002. Lärarutbildningen, Malmö högskola 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) ”samhällsvetenskaplig text och diskursanalys” i Bergström & 

Boréus (red.) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys Lund: 

Studentlitteratur 

Elsner, Catharina (2000) Så tänker lärare i estetiska ämnen – en fenomenografisk studie byggd på arton 

intervjuer. Skriftserien Häften för didaktiska studier. Stockholm: HLS Förlag. 

Ericsson, Claes & Lindgren, Monica (2007). En start för tänket, en bit på väg. Ung Kultur, recurscentrum vid 

Region Värmland.  

Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling 

Hjort, Monica (1998) ”Historik för det estetiska programmet och de estetiska ämnena i skolan”Estetiska 

programmet, arbetsrapport/fördjupningsmaterial. Utvärdering av gymnasieprogram 1998, Bilaga 163:3. 

Skolverket. Stockholm: Liber 

Hjort, Monica (2002) ”Från intryck till handling”” i Madeleine Hjort, Åsa Unander-Scharin, Christer 

Wiklund, Lennart Åkman (red.) Kilskrift, om konstarter och matematik i lärandet, s. 35-54 Stockholm: 

Carlssons 

Kollegiet för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området (2006) Berättelse och kunskap. 

Slutrapport 2 Dramatiska institutet, Södertörns högskola, teaterhögskolan i Stockholm.   

Konstfack (2008)  Vårutställning 2008, katalog, ISBN:978-91-85549-05-4 Stockholm: konstfack 

LGR 80 Läroplan för grundskolan,1980 

LGY 65, Läroplan för gymnasiet, 1965 . Skolöverstyrelsens skriftserie 80. Stockholm: SÖ- förlaget  

Lindgren, Monica (2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan- diskursiva positioneringar i samtal med 

lärare och skolledare. Dissertation i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 

universitet. Göteborg: Art Monitor 

Lindström, Lars (2002) ”Att lära genom konsten – en forskningsöversikt” i Madeleine Hjort, Åsa Unander-

Scharin, Christer Wiklund, Lennart Åkman (red.) Kilskrift, om konstarter och matematik i lärandet, s. 

107-132. Stockholm: Carlssons 

Lindström, Lars (2008) “Mediated Action and Aesthetic Learning Swedish Studies of Visual Arts Education 

1995-2008” i Lindström (red.) Nordic Visual Arts Education  in Transition  - A Research Review. Obs: 

Arbetskopia. Ej utgiven.  

Lärarutbildningskommittén (1992) Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande 

”Skola för bildning” (SOU1992:94) Stockholm: Utbildningsdepartementet. 



 39

Marner, Anders &  Örtegren, Hans (2003) En kulturskola för alla – estetiska ämen och läroprocesser i ett 

mediespecifikt och medieneutralt perspektiv Forskning i fokus, nr 16, Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling  

Marner, Anders (2006) Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag, Didaktisk 

tidskrift nr 4. Publicerad på Anders Marners hemsida (2008-05-25) 

http://www.educ.umu.se/~marner/recent%20works.htm 

Molander, Bengt (1995) Mellan konst och vetande. Göteborg: Daidalos 

Molander, Bengt (1998) Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos 

Myndigheten för skolutveckling (2004) Nationell skolutveckling – fem utvecklingsområden. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 

Myndigheten för skolutveckling (2004) Kulturuppdrag för utveckling i förskola och skola. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 

Nationalencyklopedin (2008) http://www.ne.se.  Sökord: Praktisk kunskap (2008-05-08), Descartes (2008-

05-20), Konst (2008-05-19), Kultursociologi (2008-05-15), Konception (2008-05-17) 
Saar, Tomas (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik. Forskningsrapport, institutionen för 

utbildningsvetenskap, avdelningen för pedagogik, Karlstad universitet. Karlstad: Universitetstryckeriet.  

Selghed, Roger (2006) Betygen I skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. Stockholm: 

Liber AB 

Skolverket (1998) Utvärdering av fem gymnasieprogram. Skolverkets rapport nr 163, huvudrapport. 

Stockholm: Liber Distribution 

Skolverket (2000) GY 2000:05. Estetiska programmet. Programmål. skolverket 2000 Stockholm: Fritzes 

förlag 

Skolverket (2001) Bedömning och betygssättning – kommentarer med frågor och svar, Stockholm:Liber 

Skolverket (2004) Likvärdig bedömning och betygssättning – Skolverkets allmäna råd Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2006) Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier, 

Stockholm: Fritzes 

SOU 1999:63 Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling 

Lärarutbildningskommiténs slutbetänkande. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Språkrådet (2008) Hur skiljer man på kvalité och kvalitet?(2008-05-25) 

http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=1950 

Säätelä, Simo (2001) ”Kvalitet- en gåta?” Artes – Tidskrift för litteratur, konst och musik, nr 1 s. 8-28 

Södertörns Högskola (2008) Centrum för praktisk kunskap (2008-05-25) 

http://webappo.sh.se/C1256C9300756F52/tmt.view/7C7E5F84CCE8290DC1256D110043B3DD?open&

ref=/C1256C8A0066623D/911D4743A30D0608C1256CFC00608EBB 

Tham, Amelie (2004) ”Släpp in tvivlet”, Pedagogiska Magasinet nr 2 s. 18-23 

Thavenius, Jan (1998) ”Utvecklingsperspektiv på estetiska programmet”Estetiska programmet, 

arbetsrapport/fördjupningsmaterial. Utvärdering av gymnasieprogram 1998, Bilaga 163:3. Skolverket. 

Stockholm: Liber 



 40

Thavenius, Jan (2002) Den goda kulturen och det fria skapandet - Diskurser om ”Kultur i 

skolan”Rapporter om utbildning 13/2002 Malmö: Malmö Högskola.  
Thavenius, Jan (2005)”Om den radikala estetiken” Utbildning och demokrati – Tidskrift för didaktik och 

utbildingspolitik, nr 1 s. 11-34 

Wallenstein, Sven-Olov (2001) Bildstrider. Föreläsningar om estetisk teori. Stockholm: Alfabeta bokförlag 

AB 

Wallenstein, Sven-Olov (1996) ”Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism” i Konsten och 

konstbegreppet Skriftserien kairos, Kungl. Konsthögskolan. Stockholm: Raster Förlag  

Vilks, Lars (1995) Konstteori. Kameler går på vattnet. Nora: Bokförlaget Nya Doxa 

Vygotskij, Lev S (1934/1999) Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

Bilagor 

Bilaga 1  - Förekomsten av produktions- och 
receptionskvaliteter i kriterierna för de 
obligatoriska estetiska kurserna i inriktningen 
Bild och Form. 
 
Förekomsten av produktions- och receptionskvaliteter i kriterierna för de 

obligatoriska estetiska kurserna i inriktningen Bild och Form. 
PRODUKTION RECEPTION 

Betygskriterium ATT HUR ATT HUR 

Kurs: Bild 150 p.  

G  
Eleven skapar tvådimensionella bilder 
i olika material och tekniker samt 
beskriver användningsområden och 
egenskaper hos några vanligen 
förekommande material och tekniker. 

Eleven skapar 
tvådimensionella 
bilder i olika material 
och tekniker 

  
 
 
beskriver 
användningsområden 
och egenskaper hos 
några vanligen 
förekommande 
material och tekniker. 

 

Eleven bedömer och värderar olika 
kategorier av bilder.   Eleven bedömer och 

värderar olika 
kategorier av bilder. 

 

Eleven ger exempel på samband 
mellan innehåll, uttryck och funktion 
samt beskriver hur bilder kan 
användas i olika sammanhang. 

  Eleven ger exempel på 
samband mellan 
innehåll, uttryck och 
funktion samt 
beskriver hur bilder 
kan användas i olika 
sammanhang. 

 

Eleven kombinerar bild och text till 
en helhet som är anpassad till avsett 
användningsområde. 

Eleven kombinerar 
bild och text till en 
helhet som är anpassad 
till avsett 
användningsområde. 

   

Eleven ger exempel på 
upphovsrättsliga bestämmelser inom 
bildområdet samt på några viktiga 
miljö- och säkerhetsaspekter. 

  Eleven ger exempel på 
upphovsrättsliga 
bestämmelser inom 
bildområdet samt på 
några viktiga miljö- 
och säkerhetsaspekter. 

 

VG 
Eleven arbetar vid tvådimensionell 
bildframställning med olika material 
och tekniker på ett själv-ständigt och 
varierat sätt. 

Eleven arbetar vid 
tvådimensionell 
bildframställning med 
olika material och 
tekniker 

 
 
 
 
på ett själv-ständigt 
och varierat sätt. 

  

Eleven redogör för olika material och 
tekniker och deras användning 
vid bildframställning. 

  Eleven redogör för 
olika material och 
tekniker och deras 
användning 
vid bildframställning. 
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Eleven diskuterar och redogör för 
sambandet mellan bildens innehåll, 
uttryck och funktion samt tillämpar 
kunskaperna i praktiskt arbete med 
bildskapande. 

 
 
 
 
tillämpar kunskaperna 
i praktiskt arbete med 
bildskapande. 

 Eleven diskuterar och 
redogör för sambandet 
mellan bildens 
innehåll, 
uttryck och funktion 

 

MVG 
Eleven använder ett personligt och 
kreativt bildspråk samt utnyttjar 
material och tekniker för detta på ett 
lämpligt sätt. 

Eleven använder,, 
 
 
utnyttjar material och 
tekniker… 

                          …ett 
personligt och kreativt 
bildspråk 
 
     … på ett lämpligt 
sätt. 

  

Eleven analyserar och motiverar val 
av olika konstnärliga uttryckssätt 
och deras betydelse för slutresultatet. 

  Eleven analyserar och 
motiverar val av olika 
konstnärliga 
uttryckssätt 
och deras betydelse för 
slutresultatet. 

 

Kurs: Bild och Form, grundkurs 50 p.  

G 
Eleven skapar bilder i olika material 
och tekniker. 
 

Eleven skapar bilder i 
olika material och 
tekniker. 

   

Eleven ger exempel på olika 
skisstekniker och beskriver 
grunddragen i komposition och 
färglära. 

  Eleven ger exempel på 
olika skisstekniker och 
beskriver grunddragen 
i komposition och 
färglära. 

 

Eleven ger exempel på olika bild- och 
formspråk och deras funktion. 

  Eleven ger exempel på 
olika bild- och 
formspråk och deras 
funktion. 

 

VG 
Eleven skapar bilder utifrån givna 
kriterier. 

Eleven skapar bilder 
utifrån givna kriterier.    

Eleven tar egna initiativ i arbetet och 
tillämpar sina kunskaper 
på ett kreativt sätt. 

Eleven tar egna 
initiativ i arbetet och 
tillämpar sina 
kunskaper 

 
 
 
på ett kreativt sätt. 

  

Eleven diskuterar och tolkar olika 
bild- och formspråk samt deras 
funktioner och innehåll. 

  Eleven diskuterar och 
tolkar olika bild- och 
formspråk samt deras 
funktioner och 
innehåll. 

 

MVG 
Eleven löser uppgifter på ett 
personligt sätt och med ett kreativt 
bild- och formspråk. 

Eleven löser 
uppgifter…//.. 
Med ett …//… bild- 
och formspråk. 

 
på ett personligt sätt 
 …med ett kreativt… 

  

Eleven motiverar val av olika 
uttrycksätt och diskuterar deras 
betydelse för slutresultatet. 

  Eleven motiverar val 
av olika uttrycksätt 
och diskuterar deras 
betydelse för 
slutresultatet. 

 

Kurs: Form 150 p.   

G 
Eleven arbetar i tredimensionell form 
med olika material och 
tekniker samt beskriver 
användningsområden och egenskaper 
hos några vanligen förekommande 
material och tekniker. 

Eleven arbetar i 
tredimensionell form 
med olika material och 
tekniker 

  
 
 
beskriver 
användningsområden 
och egenskaper hos 
några vanligen 
förekommande 
material och tekniker. 
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Eleven diskuterar och bedömer 
formspråk och uttryck hos skulpturer 
och formgivna produkter. 

  Eleven diskuterar och 
bedömer formspråk 
och uttryck hos 
skulpturer och 
formgivna produkter. 

 

Eleven beskriver samband mellan 
form och funktion och ger exempel 
på den tredimensionella formens 
betydelse i nutida kulturliv och 
samhälle. 

  Eleven beskriver 
samband mellan form 
och funktion och ger 
exempel på den 
tredimensionella 
formens betydelse i 
nutida kulturliv och 
samhälle. 

 

Eleven tillämpar miljö- och 
säkerhetsaspekter av betydelse för 
arbetet samt utför sina uppgifter på 
ett ergonomiskt riktigt sätt. 

Eleven tillämpar miljö- 
och säkerhetsaspekter 
av betydelse för arbetet 
samt utför sina 
uppgifter … 

 
 
 
…på ett ergonomiskt 
riktigt sätt. 

  

VG 
Eleven arbetar med olika 
tredimensionella material och 
tekniker på ett personligt och varierat 
sätt. 

Eleven arbetar med 
olika tredimensionella 
material och tekniker 

 
 
         på ett personligt 
och varierat sätt. 

  

Eleven diskuterar och motiverar val 
av material och tekniker vid 
formgivning samt tillämpar sina 
kunskaper på ett personligt sätt 
i det praktiska arbetet. 

 
 
 
tillämpar sina 
kunskaper…/ 
 
/…i det praktiska 
arbetet 

 
 
 
 
 
…på ett personligt 
sätt… 

Eleven diskuterar och 
motiverar val av 
material och tekniker 
vid 
formgivning 

 

MVG 
Eleven använder ett personligt och 
kreativt formspråk samt utnyttjar 
material och tekniker som stärker 
helhetsintrycket. 

Eleven använder 
ett…//… 
 
formspråk samt 
utnyttjar material och 
tekniker som stärker 
helhetsintrycket. 

 
personligt och kreativt

  

Eleven analyserar och motiverar val 
av olika uttryckssätt och deras 
betydelse för slutresultatet. 

  Eleven analyserar och 
motiverar val av olika 
uttryckssätt och deras 
betydelse för 
slutresultatet. 

 

Eleven redogör för den 
tredimensionella formens betydelse 
historiskt 
samt för dess betydelse för nutida 
kulturliv och samhälle ur ett såväl 
nationellt som internationellt 
perspektiv. 

  Eleven redogör för den 
tredimensionella 
formens betydelse 
historiskt 
samt för dess 
betydelse för nutida 
kulturliv och samhälle 
ur ett såväl nationellt 
som internationellt 
perspektiv. 

 

Antal produktions- och receptionskvaliteter. 

PRODUKTION RECEPTION        Betygskriterier ATT HUR ATT HUR 
G 5 1 9 0 
VG 6 4 4 0 
MVG 3 3 4 0 
Summa 14 8 17 0 
Totalt 22 17 
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Bilaga 2 - Förekomsten av produktions- och 
receptionskvaliteter i kriterierna för de 
obligatoriska estetiska kurserna i inriktningen 
Teater 
 

Förekomsten av produktions- och receptionskvaliteter i kriterierna för de 
obligatoriska estetiska kurserna i inriktningen Teater 

PRODUKTION RECEPTION 
Kurs och betygskriterium ATT HUR ATT HUR 

Scenisk Gestaltning A  100 p.   

G  
Eleven beskriver teaterkonstens 
begrepp och samhällsfunktion.   Eleven beskriver 

teaterkonstens begrepp 
och samhällsfunktion. 
 

 

Eleven deltar i sceniska 
gestaltningsuppgifter. 

Eleven deltar i 
sceniska 
gestaltningsuppgifter. 

   

Eleven använder teaterns olika 
uttrycksformer i arbetet med 
den sceniska gestaltningen. 

Eleven använder 
teaterns olika 
uttrycksformer i 
arbetet med 
den sceniska 
gestaltningen. 

   

Eleven tolkar både dramaturgiska 
texter och scenisk gestaltning.   Eleven tolkar både 

dramaturgiska texter 
och scenisk 
gestaltning. 

 

VG 
Eleven redogör för kommunikation 
med teaterns uttrycksformer 
och tillämpar denna kunskap i det 
praktiska gestaltnsngsarbetet. 

 
 
 
och tillämpar denna 
kunskap i det praktiska 
gestaltningsarbetet. 

 
 
 
 
 

Eleven redogör för 
kommunikation med 
teaterns 
uttrycksformer 
 
 

 

Eleven analyserar och diskuterar 
texter och deras gestaltningar.   . Eleven analyserar 

och diskuterar texter 
och deras 
gestaltningar. 

 

MVG 
Eleven sammanför sceniska uttryck 
på nya sätt och använder 
dessa i scenisk kommunikation. 

Eleven sammanför 
sceniska uttryck…// 
…och använder 
dessa i scenisk 
kommunikation. 

   
…på nya sätt…   

Eleven utvecklar ett personligt 
uttryckssätt genom samverkan 
mellan övning, skapande och analys 
samt tar initiativ som för 
det egna och det gemensamma 
gestaltningsarbetet framåt. 

Eleven utvecklar 
 
genom samverkan 
mellan övning, 
skapande och analys 
..//… tar initiativ som 
för det egna och det 
gemensamma gestalt-
ningsarbetet framåt 

ett personligt 
uttryckssätt 

 
 
genom samverkan 
mellan övning, 
skapande och analys  

 

Scenisk Gestaltning B  150 p.   

G 
Eleven beskriver teaterns olika 
uttrycksformer, teatern som 
arbetsplats och teaterns olika 

  Eleven beskriver 
teaterns olika 
uttrycksformer, teatern 
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möjligheter till samverkan med andra 
konstarter. 

som arbetsplats 
och teaterns olika 
möjligheter till 
samverkan med andra 
konstarter. 

Eleven analyserar och tolkar text och 
gestaltning. 

Eleven analyserar och 
tolkar text och 
gestaltning. 

 Eleven analyserar och 
tolkar text och 
gestaltning. 

 

Eleven gestaltar inför publik. Eleven gestaltar inför 
publik.    

Eleven använder med viss 
handledning olika uttrycksformer i 
gemensamma gestaltningar. 

Eleven använder 
…//… olika 
uttrycksformer i 
gemensamma 
gestaltningar. 

med viss handledning   

VG 
Eleven redogör för samverkan mellan 
olika sceniska uttrycksformer 
och andra ämnesområden samt 
tillämpar dem i gestaltningen. 

 
 
 
tillämpar dem i 
gestaltningen 

 Eleven redogör för 
samverkan mellan 
olika sceniska 
uttrycksformer 
och andra 
ämnesområden 

 

Eleven kommunicerar med 
uttrycksformer från teatern och andra 
konstarter samt analyserar olika 
former av gestaltningsarbete. 

Eleven kommunicerar 
med uttrycksformer 
från teatern och andra 
konstarter 

 
 

 
 
 
analyserar olika 
former av 
gestaltningsarbete. 

 

MVG 
Eleven utvecklar sceniska uttryck 
genom att sammanföra några av 
teaterns uttrycksformer med uttryck 
från andra konstarter. 

Eleven utvecklar 
sceniska uttryck genom 
att sammanföra några 
av teaterns 
uttrycksformer med 
uttryck från andra 
konstarter. 

 
 

 
 
genom att sammanföra 
några av teaterns 
uttrycksformer med 
uttryck från andra 
konstarter. 

 

Eleven utvecklar ett personligt 
uttryckssätt genom samverkan 
mellan övning, skapande och analys 
samt tar initiativ som för det 
gemensamma gestaltningsarbetet 
framåt. 

Eleven utvecklar…//… 
 
genom samverkan 
mellan övning, 
skapande och analys 
…//… tar initiativ som 
för det gemensamma 
gestaltningsarbetet 
framåt. 

 
ett personligt 
uttryckssätt 

 
 
genom samverkan 
mellan övning, 
skapande och analys 

 

Scenisk Gestaltning C  100 p.   

G 
Eleven använder några av teaterns 
dramatiska uttrycksformer 
för att förmedla ett budskap. 

Eleven använder några 
av teaterns dramatiska 
uttrycksformer 
för att förmedla ett 
budskap. 

  
 
 
 

 

Eleven skapar sceniska uttryck 
genom samverkan med andra 
estetiska uttrycksformer. 

Eleven skapar sceniska 
uttryck genom 
samverkan med andra 
estetiska 
uttrycksformer. 

   

Eleven deltar i sceniska projekt inför 
publik. 

Eleven deltar i 
sceniska projekt inför 
publik. 

   

Eleven tolkar och diskuterar olika 
former av dramatiska texter 
samt analyserar med handledning 
föreställningar och 
gestaltningsarbeten. 

 
 

 
 
 
 

Eleven tolkar och 
diskuterar olika former 
av dramatiska texter 
samt analyserar  
….//…föreställningar 
och gestaltnings-
arbeten. 

 
 
 
med handledning 

VG 
Eleven gestaltar genom att 
sammanföra uttrycksformer från 

Eleven gestaltar genom 
att sammanföra 
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teatern och andra konstarter samt 
använder denna gestaltning i 
sceniska framföranden. 

uttrycksformer från 
teatern och andra 
konstarter samt 
använder denna 
gestaltning i 
sceniska framföranden.

      

Eleven utvecklar ett personligt 
uttryckssätt genom samverkan 
mellan övning, skapande och analys. 

Eleven utvecklar…//  
 
… genom samverkan 
mellan övning, 
skapande och analys. 

ett personligt 
uttryckssätt 
 
 
 
 
 

 
 
… genom samverkan 
mellan övning, 
skapande och analys. 

 

MVG 
Eleven arbetar med uttrycksformer 
från teatern och andra konstarter, 
skapar i dessa möten nya uttryck och 
använder dem i sceniska projekt inför 
publik. 

Eleven arbetar med 
uttrycksformer från 
teatern och andra 
konstarter, skapar i 
dessa möten ..//.. 
uttryck och använder 
dem i sceniska projekt 
inför publik. 

 
 
 
 
.…nya uttryck 

  

Eleven analyserar dramatiska texter 
och scenisk gestaltning med 
referenser till olika konstarter samt 
bidrar aktivt i det gemensamma 
arbetet med att skapa sceniska 
gestaltningar inför publik. 

 
 
 
 
 
 
 
i det gemensamma 
arbetet med att skapa 
sceniska gestaltningar 
inför publik. 

 
 
 
 
 
bidrar aktivt 

Eleven analyserar 
dramatiska texter och 
scenisk gestaltning 
med referenser till 
olika konstarter 

 

Röst och Rörelse 100 p.  

G 
Eleven beskriver anatomi, fysiologi 
och träning för röst och rörelse 
samt några teorier för olika 
träningssystem. 

  Eleven beskriver 
anatomi, fysiologi och 
träning för röst och 
rörelse 
samt några teorier för 
olika träningssystem. 

 

Eleven använder olika tekniker för 
röst och rörelse, genomför 
egen träning och utvärderar arbetet. 

Eleven använder olika 
tekniker för röst och 
rörelse, genomför 
egen träning 

  
 
 
 
utvärderar arbetet. 

 

Eleven utvecklar röst och rörelse för 
gestaltning på scenen. 

Eleven utvecklar röst 
och rörelse för 
gestaltning på scenen. 

   

VG 
Eleven tränar röst och rörelse 
regelbundet och använder resultat 
av denna träning i gestaltning på 
scenen. 

Eleven tränar röst och 
rörelse …//… och 
använder resultat 
av denna träning i 
gestaltning på scenen. 

 
regelbundet   

Eleven analyserar träning och uttryck 
för röst och rörelse.   Eleven analyserar 

träning och uttryck för 
röst och rörelse. 

 

MVG 
Eleven sammanställer 
träningsprogram, motiverar deras 
användande, genomför och 
analyserar dem samt ger förslag till 
uppföljning. 

Eleven sammanställer 
träningsprogram,   

motiverar deras 
användande, 
genomför och 
analyserar dem samt 
ger förslag till 
uppföljning. 

 

Eleven leder träning och kombinerar 
därvid olika träningsformer 
samt specialiserar sig inom något 

Eleven leder träning 
och kombinerar därvid 
olika träningsformer 
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område. samt specialiserar sig 
inom något område. 

specialiserar sig inom 
något område. 

Antal produktions- och receptionskvaliteter. 

PRODUKTION RECEPTION Betygskriterier 
ATT HUR ATT HUR 

G 10 1 7 1 
VG 6 2 6  
MVG 8 5 6  
Summa 24 8 19 1 
Totalt 32 20 
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Bilaga 3 - Förekomsten av produktions- och 
receptionskvaliteter i kriterierna för de 
obligatoriska estetiska kurserna i inriktningen 
Dans 
 

Förekomsten av produktions- och receptionskvaliteter i kriterierna för de 
obligatoriska estetiska kurserna i inriktningen Dans 

PRODUKTION RECEPTION 
        Betygskriterium ATT HUR ATT HUR 

Dans och Gestaltning A  100 p.   

G  
Eleven uppvisar grundläggande 
tekniska, rytmiska eller musikaliska 
samt uttrycksmässiga färdigheter i 
modern dans och klassisk 
balett. 

Eleven uppvisar 
grundläggande 
tekniska, rytmiska 
eller musikaliska 
samt uttrycksmässiga 
färdigheter i modern 
dans och klassisk 
balett. 

   
 

 

Eleven beskriver grunddragen i den 
moderna dansens och den 
klassiska balettens bakgrund och 
utveckling. 
 

   Eleven beskriver 
grunddragen i den 
moderna dansens och 
den 
klassiska balettens 
bakgrund och 
utveckling. 

 

Eleven gör en enkel rörelseanalys 
som visar förståelse för betydelsen 
av samspel mellan dansens teknik och 
dansen som kommunikation. 
 

   Eleven gör en enkel 
rörelseanalys som 
visar förståelse för 
betydelsen av samspel 
mellan dansens teknik 
och dansen som 
kommunikation. 

 

Eleven ger exempel på dansens olika 
konstnärliga uttrycksformer 
och verksamhetsfält. 
 

   Eleven ger exempel 
på dansens olika 
konstnärliga 
uttrycksformer 
och verksamhetsfält. 

 

Eleven redovisar faktorer av 
betydelse för arbetsmiljön och för 
att undvika skador. 

  Eleven redovisar 
faktorer av betydelse 
för arbetsmiljön och 
för att undvika skador. 

 

VG 
Eleven dansar med koncentration och 
inlevelse- 

Eleven dansar  
 

med koncentration och 
inlevelse. 

  
 

 

Eleven integrerar dansteknik och 
uttryck till en helhet. 

Eleven integrerar 
dansteknik och uttryck 
till en helhet. 

    

Eleven kombinerar dans med andra 
sceniska uttryck för gestaltning 
och kommunikation. 
 
 

Eleven kombinerar 
dans med andra 
sceniska uttryck för 
gestaltning 
och kommunikation. 

   

MVG 
Eleven redovisar och diskuterar såväl 
den klassiska baletten som 
den moderna dansens bakgrund, 
framväxt och formspråk. 
 

     
  

Eleven redovisar och 
diskuterar såväl den 
klassiska baletten som 
den moderna dansens 
bakgrund, framväxt 
och formspråk. 

 

Eleven arbetar med att utveckla ett 
personligt uttryckssätt genom 

Eleven arbetar med att 
utveckla ett …//… 

  
personligt 
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samverkan mellan träning, skapande 
och analys. 

uttryckssätt genom 
samverkan mellan 
träning, skapande och 
analys.  

genom 
samverkan mellan 
träning, skapande och 
analys. 

Dans och Gestaltning B  150 p.   

G 
Eleven tillämpar dansens 
grundtekniker på ett rytmiskt och 
musikaliskt sätt, skapar dansanta 
kombinationer samt utvecklar ett 
eget rörelsespråk. 

Eleven tillämpar 
dansens 
grundtekniker…//… 
skapar dansanta 
kombinationer samt 
utvecklar ett 
eget rörelsespråk. 

 
 
på ett rytmiskt och 
musikaliskt sätt, 

   

Eleven beskriver dramaturgins 
grundläggande element inom 
det egna området. 
 

   Eleven beskriver 
dramaturgins 
grundläggande 
element inom 
det egna området. 

 

Eleven beskriver olika konstarters 
formspråk och diskuterar och 
tolkar med viss handledning 
gemensamma beröringspunkter 
och uttrycksformer. 

 
 
 
 tolkar …//… 
gemensamma 
beröringspunkter 
och uttrycksformer. 

 Eleven beskriver olika 
konstarters formspråk 
och diskuterar och 
tolkar …//… 
gemensamma 
beröringspunkter 
och uttrycksformer. 

 
 
 
med viss handledning 

Eleven använder olika hjälpmedel för 
att kommunicera skilda 
former av gestaltningar. 

Eleven använder olika 
hjälpmedel för att 
kommunicera skilda 
former av 
gestaltningar.  

    

VG 
Eleven genomför 
gestaltningsuppgifter med ett 
personligt och varierat danstekniskt 
rörelsespråk. 
 

Eleven genomför 
gestaltningsuppgifter 
med ett… // 
…danstekniskt 
rörelsespråk. 

 
 
personligt och varierat 

   

Eleven utför dansuppgifter inom 
några olika genrer och tekniker. 
 

Eleven utför dansupp-
gifter inom några olika 
genrer och tekniker. 

 
 

 
 
  

 

Eleven resonerar om hur olika 
sceniska och konstnärliga 
uttrycksformer samverkar vid 
sceniska gestaltningar. 

  Eleven resonerar om 
hur olika sceniska och 
konstnärliga 
uttrycksformer 
samverkar vid 
sceniska gestaltningar. 

 

MVG 
Eleven diskuterar och analyserar 
dansen som kommunikationsmedel 
och tillämpar sina kunskaper på ett 
personligt och kreativt 
sätt i gestaltnings-arbetet inom olika 
genrer. 
 

 
 
 
tillämpar sina 
kunskaper …//… i 
gestaltnings-arbetet 
inom olika genrer. 

 
 
 
 
på ett personligt och 
kreativt sätt 

Eleven diskuterar och 
analyserar dansen som 
kommunikationsmedel 
 
 
  

 

Eleven utvecklar ett personligt 
uttryckssätt genom samverkan 
mellan träning, skapande och analys 
samt agerar på ett sätt som för det 
gemensamma gestaltningsarbetet 
framåt. 

Eleven utvecklar ett 
…//..  uttryckssätt 
genom samverkan 
mellan träning, 
skapande och analys 
samt  

 
personligt 
 
 
 
agerar på ett sätt som 
för det gemensamma 
gestaltningsarbetet 
framåt. 

 
 
genom samverkan 
mellan träning, 
skapande och analys 

 

Dans och Gestaltning C  100 p.   

G 
Eleven utvecklar en dansteknisk 
kunskap och ett personligt 
rörelsespråk. 

Eleven utvecklar en 
dansteknisk kunskap 
och ett …//..  

 
 
personligt 
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 rörelsespråk  
Eleven skapar med viss handledning 
nya dansuttryck genom 
samverkan med andra estetiska 
uttrycksformer och andra 
ämnesområden. 
 

Eleven skapar ..//.. 
dansuttryck genom 
samverkan med andra 
estetiska uttrycks-
former och andra 
ämnesområden. 

med viss handledning 
nya 

 
 
samverkan med andra 
estetiska uttrycks-
former och andra 
ämnesområden. 

 

Eleven använder rörliga bilder i 
arbete med olika former av 
dans och gestaltning samt som ett 
hjälpmedel vid analys och 
dokumentation. 
  

Eleven använder 
rörliga bilder i arbete 
med olika former av 
dans och gestaltning  
 

  
 
 
som ett hjälpmedel vid 
analys och 
dokumentation. 

 

 Eleven deltar i projektarbete inför 
publik och tar ansvar för sitt 
eget och gruppens arbete. 

Eleven deltar i 
projektarbete inför 
publik och tar ansvar 
för sitt eget och 
gruppens arbete. 

 
 
 
 

   
 
 
  

VG 
Eleven sammanför dansuttryck, 
andra estetiska uttryck och tekniska 
hjälpmedel i olika former av 
gestaltningar. 
 

Eleven sammanför 
dansuttryck, andra 
estetiska uttryck och 
tekniska 
hjälpmedel i olika 
former av 
gestaltningar. 

 
 
      

  

Eleven utvecklar dansteknisk 
kunskap och personliga uttryck 
och använder dem i gestaltande 
kommunikation. 

 Eleven utvecklar 
dansteknisk kunskap 
och …//… uttryck 
och använder dem i 
gestaltande 
kommunikation. 

  
 
personliga uttryck 
 
 
 

 
 
  

 

MVG 
Eleven kommunicerar på egen hand 
med ett personligt rörelsespråk 
baserat på danstekniskt kunnande. 

Eleven 
kommunicerar…//  
 
…med ett personligt 
rörelsespråk baserat på 
danstekniskt kunnande. 
 

 
på egen hand 
 
  

  

Eleven arbetar med samverkande 
uttrycksformer i olika projekt, 
bidrar i det gemensamma arbetet med 
lösningar och uttryck samt tillämpar 
en helhetssyn i arbetet. 

Eleven arbetar med 
samverkande 
uttrycksformer i olika 
projekt, 
bidrar i det 
gemensamma arbetet 
med lösningar och 
uttryck samt tillämpar 
en helhetssyn i arbetet. 

 
 
 
 
  

   

Antal produktions- och receptionskvaliteter. 

PRODUKTION RECEPTION Betygskriterier ATT HUR ATT HUR 
G 8 3 8 1 
VG 7 3 1  
MVG 5 4 4  
Summa 20 10 13 1 
Totalt 30 14 
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Bilaga 4 - Förekomsten av produktions- och 
receptionskvaliteter i kriterierna för de 
obligatoriska estetiska kurserna i inriktningen 
Musik 
 

Förekomsten av produktions- och receptionskvaliteter i kriterierna för de 
obligatoriska estetiska kurserna i inriktningen Musik 

PRODUKTION RECEPTION 
         Betygskriterium ATT HUR ATT HUR 

Ensemble A  100 p.   

G  
Eleven anpassar sitt eget musicerande 
till den övriga ensemblen. 
 

Eleven anpassar sitt 
eget musicerande till 
den övriga ensemblen. 
 

   
 

 

Eleven deltar i ensemblespel eller 
sång, är förberedd och genomför 
uppgifterna i ensemblesammanhang. 
 

Eleven deltar i 
ensemblespel eller 
sång, är förberedd och 
genomför 
uppgifterna i 
ensemblesammanhang 

 
 
är förberedd 

  

Eleven beskriver och ger exempel på 
olika ensembletyper eller 
genrer. 

   Eleven beskriver och 
ger exempel på olika 
ensembletyper eller 
genrer. 

 

VG 
Eleven samarbetar musikaliskt med 
den övriga ensemblen och 
tar ansvar för sitt arbete. 

Eleven samarbetar 
musikaliskt med den 
övriga ensemblen och 
tar ansvar för sitt 
arbete. 

 
 
 
tar ansvar 
 

  
 
 

 

Eleven musicerar, bedömer resultatet 
och förstår sin egen roll i ensemblen. 

Eleven musicerar  bedömer resultatet och 
förstår sin egen roll i 
ensemblen. 

 

Eleven redogör för olika 
ensembleformer inom olika genrer 

  Eleven redogör för 
olika ensembleformer 
inom olika genrer 

 

MVG 
Eleven spelar eller sjunger i olika 
typer av ensembler och genrer 
på ett varierat och kreativt sätt. 
 

Eleven spelar eller 
sjunger i olika typer av 
ensembler och genrer 
 

   
 
på ett varierat och 
kreativt sätt. 

  

Eleven tar egna initiativ och 
analyserar vid problem orsakerna 
och föreslår förbättringar.  

Eleven tar egna 
initiativ    

analyserar vid problem 
orsakerna 
och föreslår 
förbättringar. 
 
 

 

Gehörs och musiklära A  100 p.   

G 
Eleven beskriver och exemplifierar 
vanliga musikteoretiska begrepp. 
 

  Eleven beskriver och 
exemplifierar vanliga 
musikteoretiska 
begrepp 

 

Eleven återger avlyssnad musik med 
enkel rytm, melodi, harmoni, 
form och struktur. 
 

Eleven återger 
avlyssnad musik med 
enkel rytm, melodi, 
harmoni, 
form och struktur.  
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Eleven använder sina kunskaper om 
musiklära i sitt eget musicerande. 
 

Eleven använder sina 
kunskaper om 
musiklära i sitt eget 
musicerande. 
 

   

Eleven ger exempel på hur gehör 
övas. 

    Eleven ger exempel på 
hur gehör övas.  

VG 
Eleven redogör för musikaliska 
förlopp och sammanhang och 
återger dessa. 
 

 
 
 
 återger dessa 
 

 Eleven redogör för 
musikaliska förlopp 
och sammanhang 

 

Eleven använder sina kunskaper i 
gehörsträning. 

Eleven använder sina 
kunskaper i 
gehörsträning. 

   

MVG 
Eleven uppfattar gehörsmässigt och 
återger relativt komplicerade 
musikaliska sekvenser.  

Eleven uppfattar 
gehörsmässigt och 
återger relativt 
komplicerade 
musikaliska sekvenser.  

 
 

 
 
  

 

Eleven använder på ett personligt sätt 
sina kunskaper i eget musicerande. 

Eleven använder…//… 
sina kunskaper i eget 
musicerande.   

på ett personligt sätt 
  

 
  

 

Instrument/sång Nivå 1  50  p.   

G 
Eleven studerar in enkla 
musikstycken och musicerar efter 
noter och på gehör. 

Eleven studerar in 
enkla musikstycken 
och musicerar efter 
noter och på gehör. 

  
 
 
 

 

Eleven beskriver grundprinciperna 
för gehörsspel eller sång och 
improvisation. 

   Eleven beskriver 
grundprinciperna för 
gehörsspel eller sång 
och 
improvisation. 

 

Eleven beskriver och ger exempel på 
instrumentets konstruktion eller 
röstens fysiologi. 

   Eleven beskriver och 
ger exempel på instru-
mentets konstruktion 
eller röstens fysiologi. 

 

VG 
Eleven musicerar på grundläggande 
nivå med ett visst musikaliskt 
uttryck. 
 

Eleven musicerar på 
grundläggande nivå 
med ett visst 
musikaliskt uttryck. 

 
 
med ett visst 
musikaliskt uttryck. 

  

Eleven instuderar enkla 
musikstycken inom olika genrer. 

Eleven instuderar enkla 
musikstycken inom 
olika genrer. 

  
 
 

 
 
  

 

Eleven använder grundläggande 
principer för interpretation. 

Eleven använder 
grundläggande 
principer för 
interpretation. 

   

MVG 
Eleven har en grundläggande 
repertoar inom olika stilar eller 
genrer. 
 

Eleven har en 
grundläggande 
repertoar inom olika 
stilar eller 
genrer. 

 
 
 
  

  

Eleven analyserar sitt musicerande 
och omsätter på ett personligt 
sätt kursens innehåll i eget 
musicerande. 

 
 
omsätter …//…kursens 
innehåll i eget 
musicerande 

 
 
på ett personligt sätt 
  

Eleven analyserar sitt 
musicerande  

Instrument/sång Nivå 2  50 p. 

G 
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Eleven genomför musikaliska 
uppgifter på ett adekvat sätt. 
 

Eleven genomför 
musikaliska uppgifter  

 
 
på ett adekvat sätt. 

   

Eleven instuderar musikstycken med 
hjälp av noter och på gehör. 

Eleven instuderar 
musikstycken med 
hjälp av noter och på 
gehör. 

  
 
  

 

Eleven musicerar med viss teknisk 
färdighet och vilja till uttryck. 
 

med viss teknisk 
färdighet och vilja till 
uttryck. 

   

Eleven beskriver och exemplifierar 
principerna för primavistaspel 
respektive primavistasång. 
 

 
och exemplifierar 

 Eleven beskriver och 
exemplifierar 
principerna för 
primavistaspel 
respektive 
primavistasång. 

 

Eleven musicerar inför publik. Eleven musicerar inför 
publik. 

   

VG 
Eleven musicerar med god teknik, 
visar inlevelseförmåga och 
har förmåga till analys och uttryck. 

Eleven musicerar,,//.. 
 
 har förmåga till analys 
och uttryck. 

med god teknik, visar 
inlevelseförmåga och 
 

 
 
har förmåga till analys 
och uttryck. 

 

Eleven spelar eller sjunger en 
repertoar som representerar olika 
stilar eller genrer. 
 

Eleven spelar eller 
sjunger en repertoar 
som representerar olika 
stilar eller genrer. 

    

Eleven redogör relativt självständigt 
för principer för interpretation. 
 

  Eleven redogör 
…//…för principer för 
interpretation. 

 
relativt självständigt 

Eleven spelar eller sjunger enkelt 
primavistaspel respektive 
primavistasång. 

Eleven spelar eller 
sjunger enkelt 
primavistaspel 
respektive 
primavistasång. 

   

MVG 
Eleven instuderar musikstycken och 
medverkar vid framföranden 
inför publik. 
 

Eleven instuderar 
musikstycken och 
medverkar vid 
framföranden 
inför publik. 
 

  
  

 

Eleven musicerar med en för nivån 
avancerad teknik. 

Eleven musicerar  med en för nivån 
avancerad teknik. 

 
 

 

Eleven analyserar sitt musicerande 
och utvecklar ett personligt 
uttryckssätt. 

 
 
utvecklar ett personligt 
uttryckssätt. 

 
 
ett personligt 
uttryckssätt. 

Eleven analyserar sitt 
musicerande  

 

Instrument/sång Nivå 3  50 p  

G 
Eleven arbetar på ett adekvat sätt 
med olika musikaliska uppgifter. 

Eleven arbetar …//… 
med olika musikaliska 
uppgifter. 

på ett adekvat sätt   

Eleven utvecklar ett musikaliskt 
uttryck och fördjupar sitt 
gestaltningsarbete. 

Eleven utvecklar ett 
musikaliskt uttryck och 
fördjupar sitt 
gestaltningsarbete. 

   

Eleven för musikaliska resonemang 
om musik. 

  Eleven för musikaliska 
resonemang om 
musik. 

 

Eleven medverkar vid olika 
uppspelnings- eller konserttillfällen. 

Eleven medverkar vid 
olika uppspelnings- 
eller konserttillfällen. 
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VG 
Eleven arbetar målinriktat, engagerat 
och uthålligt med olika 
musikaliska uppgifter. 

Eleven arbetar …//… 
med olika 
musikaliska uppgifter. 

målinriktat, engagerat 
och uthålligt 

  

Eleven instuderar musikstycken samt 
musicerar insiktsfullt i 
framförandesituationer. 
 

Eleven instuderar 
musikstycken samt 
musicerar ..//.. i 
framförandesituationer.
 

 
 
insiktsfullt 

  

Eleven musicerar och framför en 
bred repertoar samt spelar eller 
sjunger stilmedvetet. 

Eleven musicerar och 
framför en bred 
repertoar samt spelar 
eller sjunger…//... 

 
 
 
stilmedvetet 

  

MVG 
Eleven tolkar på ett personligt, 
varierat och stilriktigt sätt 
musikaliska uppgifter. 

Eleven tolkar …//… 
musikaliska uppgifter. 

på ett personligt, 
varierat och stilriktigt 
sätt 

           

Eleven varierar sitt musicerande i 
kontakten med publik. 
 

Eleven varierar sitt 
musicerande i 
kontakten med publik. 

   

Eleven musicerar med en avancerad 
teknik och förmår analysera tekniska 
och musikaliska problem. 
 

Eleven musicerar ..//.   
med en avancerad 
teknik 

 
 
förmår analysera 
tekniska och 
musikaliska problem. 

 

Eleven kommer med egna förslag till 
förbättringar och på repertoar. 

Eleven kommer med 
egna förslag till 
förbättringar och på 
repertoar. 

   

Körsång A  50 p.  

G 
Eleven sjunger med viss handledning 
sin körstämma. 
 

Eleven sjunger…//… 
sin körstämma. 
 

med viss handledning   

Eleven sjunger unison och 
flerstämmig sång från olika 
repertoarområden. 

Eleven sjunger unison 
och flerstämmig sång 
från olika 
repertoarområden. 

   

VG 
Eleven omsätter körledarens 
instruktioner. 
 

Eleven omsätter 
körledarens 
instruktioner. 
 

   

Eleven genomför sina uppgifter med 
vokal uttrycksförmåga, 
koncentration och medvetenhet. 
 

Eleven genomför sina 
uppgifter med vokal 
uttrycksförmåga ..//  
 

 
Med vokal 
uttrycksförmåga, 
koncentration och 
medvetenhet. 

  

Eleven uttrycker sig med god 
sångröst och anpassar sin röst i en 
körklang. 

Eleven uttrycker sig 
…//… och anpassar sin 
röst i en körklang. 

 
med god sångröst 

  

MVG 
Eleven följer och omsätter 
körledarens instruktioner. 
 

Eleven följer och 
omsätter körledarens 
instruktioner. 

  

 

Eleven instuderar körstämmor i 
enlighet med körledarens 
instruktioner. 

Eleven instuderar 
körstämmor i enlighet 
med körledarens 
instruktioner. 
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Eleven deltar engagerat i 
repetitionsarbeten och framföranden. 

Eleven deltar …//… i 
repetitionsarbeten och 
framföranden. 

engagerat  
 
 
 

 

Antal produktions- och receptionskvaliteter. 

PRODUKTION RECEPTION Betygskriterier ATT HUR ATT HUR 
G 15 4 7 0 
VG 16 8 5 1 
MVG 16 8 4 0 
Summa 47 20 16 1 
Totalt 67 17 
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