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Lärare som intresserar sig för estetiska verksamheter och s.k. estetiska ämnen i skolan kan 
glädja sig åt att forskning, utvecklingsarbeten och projekt idag oftare än tidigare fokuserar ett 
estetiskt perspektiv. I denna artikel problematiseras och utvecklas en del av de tankar som 
dessa lovvärda initiativ innehåller. 
 
Jag kommer att ta upp några problem med synen på de s.k. estetiska ämnena och deras roll i 
skolan idag samt diskutera några olika vägar att gå. Aktuella rapporter, avhandlingar och 
forskningsprojekt kommer att behandlas. Några olika ämneskonceptioner och argument för 
estetiska ämnen/estetisk verksamhet kommer att beröras liksom några olika typer av 
organisationsformer. Kulturprojekt diskuteras i relation till hållbart lärande och estetiska 
läroprocesser ses i relation till läs- och skrivforskning. I botten av reflektionerna ligger 
professionaliseringsbegreppet. Syftet med artikeln är att belysa just relationen mellan 
tendenser till professionalisering och deprofessionalisering på det estetiska området i skolan. 
Med profession avses i strikt mening en yrkesgrupp som monopoliserar viss kunskap 
(Hellberg 1986). I min diskussion används ett vidare, mer allmänt begrepp, 
professionalisering och dess motsats deprofessionalisering eller amatörisering (Holgersson 
1986). 
 
Yrkesspråket är ett språk som kan användas lärare emellan när man diskuterar yrkesfrågor. 
Enligt Colnerud och Granström (2002) är det ett systematiskt metaspråk. Det som avses är 
inte det språk som lärare använder i samtalet med elever. Man kan tänka sig olika varianter av 
yrkesspråk som olika ämnen och verksamheter kan ha behov av att utveckla, sedda som 
specialiseringar inom läraryrket. 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.  
 
Socio-kulturell teori används, vilken är relativt vanligt i forskningssammanhang. Men jag 
använder också semiotik, vilket inte är så vanligt i pedagogiskt forskning och 
utbildningsvetenskap/pedagogiskt arbete. Det leder till att två begrepp, medieneutral och 
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mediespecifik, ofta används. Med medieneutral avses resonemang där breda tillämpningar i 
kommunikationen förväntas. Medierna ses som okroppsliga och som oproblematiska bärare 
av information eller ”content”. Med mediespecifik avses att ett medium kan mediera ett 
innehåll endast utifrån mediets egna villkor och dess semiotiska resurser. 
 
 
Estetiska läroprocesser, kultur och skola utredningen och kultur i skolan 
 
Begreppet estetiska läroprocesser används ofta i talet om det estetiska i förskolan och skolan. 
Bland annat används det ofta inom förskolan, där man talar om estetiska processer och 
estetiska läroprocesser (Myndigheten för skolutveckling 2003). Begreppet estetik används i 
förskolan, ofta medieneutralt (Paulsen 1996), dvs. utan att fokusera speciella typer 
medieringar. Om begreppet estetiska läroprocesser ursprungligen stammar från förskolan har 
jag ingen klar uppfattning om, men en syn på konstens och estetikens sammanhängande 
verkan tycks ha en relation till progressivismen och John Deweys tänkande (Stafseng 2006). 
 
Lärarutbildningskommitténs (Utbildningsdepartementet 1999) Att lära och leda talar positivt 
om estetisk kunskap, men menar att det är något som ska in i alla ämnen och skolformer. Man 
talar också om att integrera kultur i skolan genom att öppna dörrarna till kulturlivet. Professor 
Mikael Alexandersson (2000) använder begreppet estetiska arbetsprocesser, och ser dem som 
viktiga för lärandet i skolan, men undviker att tala om ämnen som bild, slöjd och musik.  
 
När det gäller Kultur och skola utredningen (se t.ex. Aulin-Gråhamn och Thavenius  2003),  
kan man säga att man också där för fram ett medieneutralt perspektiv, dvs. beaktar inte 
respektive mediering. Man talar om det estetiska och om olika typer av kultur i skolan, medan 
s.k. estetiska ämnen inte ägnas någon större uppmärksamhet. Man berör alltså inte de 
mediespecifika inslagen i respektive ämnen och deras relevans, utan nöjer sig med att 
diskutera estetik och kultur. Det gör att man snarast får intrycket av att man skulle kunna 
reflektera sig till kompetens i ett estetiskt ämne. Ett hands on perspektiv på att göra, tillverka, 
bearbeta, iscensätta, laborera och skapa i olika medier, saknas alltså i forskningen. De 
informanter man använt är ofta inte ämnesföreträdare för ämnen som bild, slöjd eller musik. 
 
När Myndigheten för skolutveckling (2005), i rapporten Kultur och estetik i skola och 
förskola, skriver om kulturverksamhet i skolan avser man a/ kultur i skolan; kulturaktiviteter 
utan relation till skolans läro- och kursplaner, b/ kultur för lust och lärande; estetiska 
uttryckssätt som illustrerar ett annat ämnesinnehåll på ett underhållande sätt och c/ kultur och 
estetiska lärprocesser; där alla ämnen kan gestalta sitt innehåll med en mångfald av språk. 
 
Av innehållet i de tre typerna av kultur i skolan kan vi observera att Myndigheten för 
skolutveckling inte anser att bild, slöjd och musik är en kulturverksamhet i skolan. 
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Kulturaktiviteter i skolan och tanken på estetiska läroprocesser i alla ämnen tycks innebära att 
dessa ämnen nonchaleras av MSU.1 
 
Den kulturella vändningen, som Magnus Persson talar om, visar att kultur blivit ett modeord i 
skolans alla kursplaner. Persson (2005:36) skriver:  
 

Går man igenom kursplanerna för alla skolämnen finner man åtminstone femtio olika 
varianter och sammansättningar av ordet kultur, alltifrån ”måltidens kulturella värde” 
och ”kroppsövningskultur” till ”kulturell identitet” och ”kulturella normer”.   

 
Vi kan alltså sammanfattningsvis säga att estetik och kultur enligt dessa dokument och 
forskare anses vara viktiga i skolan, men vi kan knappast säga att s.k. estetiska ämnen ses som 
viktiga. De är relativt osynliga i de ovan nämnda sammanhangen. 
 
Det estetiska 
 
Om vi nu går ut på fältet och studerar vad som sägs i skolan om det estetiska så har vi ett stöd 
i forskningsresultat i en avhandling av Monica Lindgren (2006), Att skapa ordning för det 
estetiska i skolan. Hon talar om estetiska verksamheter (det begrepp hon använder är alltså 
bredare än t.ex. estetisk undervisning eller estetiska ämnen) och om de diskurser som hon 
funnit i samtal och intervjuer i fokusgrupper med skolledare, klass- och ämneslärare som 
undervisar i s.k. estetiska ämnen. Hon har funnit följande diskurser: 
 
Den första av dessa diskurser kallar hon kompensation. Ett antal så kallade teoretiska ämnen 
ses som svåra i skolan och informanterna talar om att estetiska verksamheter ska kompensera 
för tillkortakommanden i dessa svåra ämnen. Ofta gäller det för elever med problem. Balans 
och helhet är den andra diskursen. I dikotomin teoretisk/praktisk behövs den estetiska 
verksamheten för att balansera de teoretiska ämnena.  En tredje diskurs är lustfylld aktivitet. 
Det är underförstått att teoretiska ämnen är tråkiga och att bedriva estetisk verksamhet ska 
göra det roligt igen i skolan för att skapa en bra helhetsmiljö. Verksamheten kan ge skolan ett 
lyft samt tillföra ett individuellt perspektiv. Kritik av elevers kompetens förväntas inte inom 
den estetiska verksamheten eftersom kompetens på området inte anses viktigt. Huvudsaken är 
att ha kul och att ha kul förknippas med att inte kunna. Fostransdiskursen innebär att den 
estetiska verksamheten ses som i sig bra, eftersom den stödjer utvecklandet av en fri 
människa. Genom estetisk verksamhet blir man en bättre människa och får självförtroende. 
Den ingår i ett individuellt emancipatoriskt projekt. I Lindgrens tolkning ska man fostras till 
anpassning. Förstärkning och integration förväntas stärka elevers lärande inom andra ämnen 
är de estetiska, t.ex. språk. Det man talar om är alltså den s.k. Mozarteffekten. 

                                                 
1  Sådan är dock inte Skolverkets uppfattning, eftersom man där 2003 initierade en 
nationell utvärdering av de flesta skolämnen, inklusive bild, musik och slöjd, ett projekt som 
redovisades 2005. 
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När det gäller lärarnas konstruktion av sin lärarroll i den estetiska verksamheten har Monica 
Lindgren funnit följande konstruktioner: Läraren ses som vuxen snarare än som lärare, vilket 
följaktligen gör att eleven ses som ett barn. Inkompetens ses som en fördel för läraren i den 
estetiska verksamheten. Det viktiga är att ha kul tillsammans med barnen. Läraren ses som en 
terapeutisk pedagog.  Omsorgsperspektivet sätts framför det didaktiska perspektivet. Läraren 
ses som icke-teoretiker, som mer ”verklig” än teoretikerna, som mår bättre och får vara sig 
själv i skolan. Teoretiker anses inte förankrade i verkligheten. Läraren ses vidare som 
konstnär, inte som (bild)lärare. Konstnären anses som mer autentisk, när t.ex. riktiga 
konstnärsmaterial används i skolan. Utöver det ses läraren ibland som ämnesexpert, vilket är 
känsligt i skolan. Rollen som ämnesexpert motverkas ibland av skolledningen som snarare vill 
att lärarna har en allmän pedagogisk kompetens. Här finns ett konfliktperspektiv. 
 
Grundläggande i diskurserna är sammanfattningsvis dikotomin teori/praktik. Denna dikotomi, 
som i filosofin renodlades av René Descartes, har tagits upp av vetenskapen. 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. Teori och praktik separeras och 
stödjer inte varann i ett sådant tänkande. Informanterna i avhandlingen accepterar dock 
dikotomin, men vänder på värderingen av de båda polerna, på så sätt att de å ena sidan 
fortfarande hålls skilda, och å andra sidan att praktik ses som viktigare än teori, i stället för 
som traditionellt sett tvärtom. 
 
En tolkning av avhandlingens resultat kan vara att estetisk verksamhet får den ”teoretiska” 
skolan att fungera bättre genom att kompensatoriskt sänka målen i estetiska verksamheter 
med hjälp av andningshål under delar av skoldagen. Det genomförs med skolledningens goda 
minne, men ibland mot ämneslärarnas synpunkt. Därigenom säkras de s.k. kärnämnena, 
medan de s.k. estetiska ämnena behandlas styvmoderligt. Talet om kärnämnen i skolan 
antyder för övrigt att inte alla ämneslärare förväntas sätta allmänpedagogisk kompetens 
framför ämneskompetens. 
 
Fritt skapande doktrinen 
 
Monika Lindgren ställer sina diskurser i relation till samtiden, till postmodernism och 
nyliberalism och för fram ett perspektiv i forskningen som, vad jag förstår, i korthet innebär 
att härskarstrategin ligger i att styra individuell frihet genom att harmonisera politiska 
strävanden med en fri vilja (ett governmentalityperspektiv).  
 
Det finns dock i hennes diskurser en nära koppling till en äldre diskurs inom estetiska ämnen 
som jag vill kalla ”fritt skapande doktrinen”, och som var verksam i 1950-talets och 60-talets 
skoldiskussion (se t.ex. Thomaeus 1974, Larsson 1956, Read 1956). Den har en terapeutisk 
syn på skapandets funktion, dvs. ett individuellt frigörande perspektiv som ofta kopplas till 
psykoanalys. Den har en föreställning om att barnet är skapande redan från början, bara man 
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gör upp med civilisationens tryck och rationalitetens tvångströja. Ingen kompetens behövs i 
skapandet, eftersom ett personligt uttryck eftersträvas. I fritt skapande doktrinen saknas ett 
medieringsbegrepp och mediespecifik kompetens eftersträvas inte. Lärarens roll är passiv. 
Följande citat från Pablo Picasso illustrerar fritt skapande doktrinens syn på barnet som en 
konstnär och diskursens koppling till 1900-talets moderna konst: ”It took me four years to 
paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.”2 Mot bakgrund av Monika Lindgrens 
iakttagelser och diskussion har fritt skapande doktrinen förändrats från att ha en 
främmandegörande och provokativ roll i dåtidens skola till att få en roll som andningshål i en 
skola som strävar efter harmonisering av styrning och individualitet. 
 
Ett antal problem med talet om det estetiska och om estetiska läroprocesser i skolan föreligger 
alltså. Mozarteffekten är ytligt genomforskad och fungerar inte enligt ledande forskare 
(Eisner, Winner m. fl.).3 Dikotomin praktisk/teoretisk används om det estetiska med omvänt 
värde, vilket innebär att estetiska verksamheter inte gärna kopplas ihop med teoretiska i 
skolan. Av det följer att estetisk verksamhet bl.a. saknar kritisk granskning, brister i 
bedömning och utvärdering och marginaliseras till en terapeutisk funktion snarare än 
didaktisk. S.k. teoretiska ämnen kan heller inte, på grund av dikotomin, så lätt genomföra 
estetiska läroprocesser i ämnena. Estetikbegreppet är vidare finkulturellt belastat, t.ex. i form 
det sköna och sinnliga i en ”modest kultur” (Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius 2004) 
präglad av ett konstbegrepp, fritt skapande doktrinen, som var som mest inflytelserik i mitten 
av förra seklet. Att begreppet estetiska läroprocesser används i förskolan, där det inte finns 
estetiska ämnen, eller när man diskuterar estetiska läroprocesser inom alla skolämnen, kan 
vara relevant. Men om man talar om estetiska läroprocesser i stället för och på bekostnad av 
mediespecifika s.k. estetiska ämnen kan det föreligga en risk för avprofessionalisering och 
amatörisering (Holgersson 1986). 
 
Avprofessionalisering och amatörisering 
 
Är avprofessionalisering en risk inom det estetiska området i skolan? Avprofessionalisering 
och amatörisering enligt Holgersson (1986) föreligger om verksamheten inte ses som ett yrke. 
När lärare i Lindgrens avhandling talar om sig själva i skolan som vuxna eller som konstnärer 
är det ett uttryck för en avprofessionalisering av läraryrket. När färre yrken skapas genom 
sammanslagning föreligger avprofessionalisering enligt Holgersson. Idag utbildas lärare i bild 
och slöjd mot en allmän lärarexamen, förut erhöll man en specifik bildlärarexamen eller 
slöjdlärarexamen. Utbildning av klass- och tidigarelärare i s.k. estetiska ämnen har minskat i 
omfattning. Idag kan man gå igenom en förskollärar- och tidigarelärarutbildning utan att ha 
                                                 
2  Thinkexist.com http://en.thinkexist.com/keyword/raphael/ (2004-12-03)  
3  Enligt Alexandersson (2000:9) hävdar Elliot W. Eisner att den forskning som 
studerat detta påstådda fenomen är alltför anekdotisk. Ellen Winner och Ellen Cooper har 
vidare enligt Alexandersson utvärderat ett stort antal studier i denna fråga och funnit att 
mycket få av dem klarar en kritisk granskning. Flertalet innehåller ”lösa påståenden” 
(Alexandersson 2000:10). Se mer därom i Winner & Cooper (2000). 
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varit i kontakt med bild, slöjd eller musik. Också här kan man tala om avprofessionalisering. I 
det medienutrala talet om det estetiska utan mediespecifikt fokus finns också en risk för 
avprofessionalisering. Estetisk verksamhet utan mediespecifik kompetens och kunskaper i 
ämnet skapar en risk för en ”erosion” av kompetens (Göranzon 1990). I den förnyade 
lärarutbildningen ökar allmänkompetens framför specifik kompetens i det allmänna 
utbildningsområdet, AUO 60p. Specifik ämneskompetens avprofessionaliseras alltså, även om 
lärarutbildningen som helhet professionaliseras i den förnyade lärarutbildningen.  
 
När nya uppgifter tillförs i etablerade yrken avprofessionaliseras de enligt Holgersson (1986). 
Lärare i s.k. estetiska ämnen har från att ha varit ettämneslärare blivit tvåämneslärare. När 
omsorgsperspektivet lyfts fram hos den terapeutiske läraren och kompetens inte ses som 
viktig bland Lindgrens informanter föreligger avprofessionalisering. Mindre krav på 
förutbildning är ett tecken på avprofessionalisering av ett yrke enligt Holgersson. Förr krävdes 
ofta föregående konstskolestudier och ansökningsprover för tillträde till en 
bildlärarutbildning. Idag räcker det ofta med grundläggande behörighet till högskolestudier. 
Minskande utbildningstid i yrkesutbildningen är ett tecken på avprofessionalisering. I ämnet 
har lärarstudenten med inriktning mot bild, slöjd eller musik i den förnyade lärarutbildningen 
mindre utbildningstid än tidigare studenter i ämnena. Helhetssyn och arbetslag, där specifik 
kompetens osynliggörs, kan innebära avprofessionalisering enligt Holgersson. När 
ämneslärarens kompetens inte beaktas i lärarlaget, som Lindgrens undersökning visar, och 
denne förväntas kunna utföra olika typer av uppgifter utanför sitt ämnesområde, finns risk för 
avprofessionalisering. 
 
Man kan diskutera om de diskurser och lärarkonstruktioner som Monika Lindgren redovisar 
är skolledningens och klasslärarens diskurser snarare än ämneslärarnas. En annan fråga är om 
det finns plats för ämneslärarens ämneskonceptioner i skolans arbetslag och helhetssyn? Och 
en sista fråga är om även ämneslärarna i s.k. estetiska ämnen på väg in i klasslärarens och 
skolledningens generalistiska synsätt? Fokus på ämnet är i sammanhanget enligt Lindgren i 
konflikt med övriga lärarkonstruktioner och svårintegrerat i skolans helhetstänkande. Ämnet 
kräver utrymme, men får det ofta inte.  
 
Ämneskonceptioner 
 
De s.k. estetiska ämnena försöker definiera sig som ämnen i skolan, men lyckas inte alltid. 
Enligt MÅS-projektet, där Skolverket analyserade ett antal kursplaner, t.ex. bilds och slöjds 
kursplaner (Wetterholm (2003), Borg (2003), är det si och så med dessa ämnens precision vad 
gäller formuleringar om ämnenas uppgifter. Formuleringarna i slöjds kursplan är ofta för 
allmänna och ibland kan formuleringarna tyckas gälla vilket ämne om helst, t.ex. ett mål som 
att ”skapa självförtroende”. Kursplanen i bild innehåller spår av äldre ämneskonceptioner. 
 
Om vi tar en titt på bildämnets ämneskonception som den formuleras i styrdokument, i 
yrkestidningarna och i yrkesspråket bildlärare emellan, så framträder följande bild. 
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Konceptionen av ämnet har varit aktuell sedan ca 1969. Den är förhållandevis mediespecifik i 
sina formuleringar. I Lgr 69 lyfts bildkommunikation fram i kursplanen. I Lgr 80 ses bild som 
ett språk och ”Ett viktigt kommunikationsmedel vid sidan om att tala, läsa och skriva” 
(Skolöverstyrelsen 1980:69). Ämnet har informeras av sociologi, kognitiv teori, 
perceptionspsykologi, konstvetenskap, medievetenskap och semiotik. Det baseras på en 
kulturteori, inte en personlighetsteori. Höga och låga kulturyttringar blandas, alla typer av 
bildmedier, inte endast konst, tas upp i ämnet. Skapande, upplevelse och analys varvas. 
Kritisk granskning är ett viktigt uppnåendemål. 
 
Trots att begreppet estetiskt-praktiskt ämne inte använts sedan Lgr 69 används dock begreppet 
fortfarande, enligt NU -03, av ca 45 % av bildlärarna (Marner, Örtegren & Segerholm 2005). 
Det kan ses som en eftersläpningseffekt, där ämnet ses som ett ämne som betonar hantverk 
och har ett företrädesvis konstnärligt perspektiv. Ca 40 % av bildlärarna ser ämnet som ett 
kommunikativt ämne, vilket är mer i linje med aktuella kursplaneformuleringar. Väldigt få 
lärare ser ämnet som ett övningsämne, en ännu äldre benämning än estetiskt-praktiskt ämne. 
Få av bildlärarna ser också ämnet som ett fritt skapande ämne. Benämningen används 
praktiskt taget inte längre. 
 
Enligt aktuell forskning ersätts en äldre ämneskonception inom ämnet inte entydigt av en mer 
samtida. När nya kursplaner presenteras så ersätts inte de gamla kursplanerna med den nya, 
istället breddas ämnet i praktiken, då nya inslag läggs till de gamla. Det leder lätt till 
stoffträngsel och urvalsproblem, samt spänningar mellan ämnesföreträdare med olika 
konceptioner. Samtidigt har ämnet bild i styrdokumenten ofta varit i takt med tiden eller före 
sin tid (Åsén 1992, 1997, 1999). 
 
Sammanfattningsvis framträder bilden av att bildlärare relativt ofta omfattar en äldre 
ämneskonception, synen på ämnet som estetiskt-praktiskt. Bland klass- och tidigarelärare, 
som ofta undervisar i ämnet och andra s.k. estetiska ämnen i tidigare åldrar, och bland 
skolledare, förekommer en ännu äldre syn på ämnena, fritt skapande doktrinen, som inte är 
aktuell bland utbildade ämneslärare i bild, men som fyller en ny funktion i skolan. Här 
föreligger alltså ett problem vad gäller yrkesspråk och professionalisering. 
 
Så långt i artikeln har alltså en rad problem synliggjorts när det gäller det estetiska i skolan. 
En fråga man kan ställa är hur oklarheter om s.k. estetiska ämnen och estetiska läroprocesser i 
skolan ska kunna klargöras i ett läge då ämnena är skolpolitiskt svaga, timplanehotade och 
utsatta för treämnesskolans tryck? S.k. estetiska ämnen har vidare delvis oklara kursplaner 
och ämnesgränser, problem med obehöriga lärare och lärare med minskande kompetens. De 
omges av ett allmänt tal om estetik och kultur som bara delvis gagnar utvecklingen av ämnena 
och har ett i många fall ålderdomligt yrkesspråk. 
 
Medieringsbegrepp 
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Ett sätt att förstå skolans syn på det estetiska i skolan är att se den utifrån ett begrepp som 
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.  
 
I skolan används företrädesvis ett vertikalt hierarkiskt medieringsbegreppet, som innebär att 
språk som kommunikativt medium fokuseras och att bild och hantering av verktyg och 
föremål placeras lågt i ämnenas hierarki, vilket resulterar i att dessa verksamheter nonchaleras 
eller betraktas som andningshål. En grundtanke i det vertikala hierarkiska 
medieringsbegreppet är tanken att de nya medieringar som människan utvecklar socio-
historiskt blir bättre och mer och mer kraftfulla. Människosläktets utveckling motsvaras i den 
individuella utvecklingen. De senare nivåerna tenderar att utplåna de lägre.  
 
I t.ex. Roger Säljös inflytelserika och storsäljande bok Lärande i praktiken (2000), kommer 
det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet till uttryck, när vi människor framställs som 
”fångar under våra sinnesintryck” (s. 232). Endast språket förmår höja människan över här 
och nu-situationen. När det gäller bild framhävs endast fel, begränsningar, svagheter och 
problem, eftersom bild enbart ses som något som föregått skriftspråkets utveckling. Säljö kan 
hävda att skriftspråket historiskt ersatte användningen av bild, som om bild var viktig före 
skriftspråkets utveckling, men inte efter det att skriftspråket etablerats. Som om det inte 
funnits bilder under de ca. 5000 år som gått sedan skriftspråket började utvecklas.  
 
Det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet präglar skolan och universitet, men inte 
samhället i övrigt och inte de samtida medierna. Tanken på att de senare medieringarna 
ersätter de tidigare är djupt problematisk. Vi har ett enormt utbud av bilder i medierna och 
hantering av föremålen i rummet och tiden, den så kallade livsvärlden, kan helt enkelt inte 
ersättas av skriftspråk. Med våra kroppar lever vi i tid och rum bland de föremål som omger 
oss i de miljöer vi befinner oss och verkar i.  
 
Mot det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet kan man ställa det horisontella 
medieringsbegreppet, som kan ses som en verktygslåda.4 Den relevanta frågan att ställa om en 
mediering är: vad kan man göra, tänka, uppleva med/i den aktuella medieringen? Kroppen, 
föremålet, bilden, musiken, språket, den matematiska formeln samt externa medier som 
datorn är eller medger olika typer av medieringar för att skapa olika typer av betydelser. Det 
ena mediet upphäver inte det andra. En mångfald av medieringar, en multimodalitet, 
eftersträvas.5 
 
                                                 
4  Ett horisontellt medieringsbegrepp kan dock inte finnas, eftersom varje samhälle 
har en speciell hierarki på sina medier, men bör ändå prövas för att kunna använda olika typer 
av medier på ett bättre sätt i skolan.  
5  Se mer om dessa begrepp i Marner och Örtegren (2003) och i Marner (2005). 
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Mediespecifikt hemmedium 
 
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. Man skulle istället kunna 
hävda att dessa ämnen, samt även vissa andra ämnen, har ett speciellt ansvar i skolan för olika 
mediespecifika hemmedier. Att se på ämnena så innebär att definitionen av ämnena blir mer 
”essentialistisk” samt att det ger ett fokus på mediespecifik kompetens. Ämnena som 
tillfälliga och historiska konstruktioner tonas ned och det centrala innehållet, hemmediet, 
betonas. 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. Kroppen är skolämnet idrott 
och hälsas hemmedium, uppfattad såväl estetiskt som instrumentellt. De olika språkens 
hemmedier är talat och skrivet språk, estetiskt när det gäller litteraturen eller instrumentellt 
när det gäller att lära sig språket. 
 
Det innebär att definitionen av ämnena som i första hand estetiska avvisas. Alla dessa ämnen 
har två aspekter, estetiska och instrumentella. Fokus ligger på mediet som sådant, inte dess 
eventuella estetiska eller instrumentella funktion. En fördel med resonemanget är att man lätt 
inbegriper språken i sättet att tänka. Språken fungerar på samma sätt som de övriga nämnda 
medieringarna. Precis som poesin och skönlitteraturen bärs upp av språket bärs bildkonst upp 
av bild som fenomen. Det här kan vara ett bärande sätt att tänka kring s.k. estetiska ämnen, 
men även andra ämnen, när man reviderar kursplanerna nästa omgång, om man strävar efter 
större fokusering på ämnenas specifika relevans. 
 
Trans-, multi- och interdisciplinärt 
 
För att undvika tendenserna till avprofessionalisering av skolan kan man anknyta till vårdens 
sätt att tänka om vårdteam. Inom vården talar man om vårdteam och i skolan talar man om 
arbetslag när det gäller samverkan och integrering mellan yrken och ämnen. När det gäller 
specialist- eller generalistperspektiv i skolan kan skolan dra nytta av vårdens sätt att tänka 
(Socialstyrelsen 2000). Man talar där om tre typer av vårdteam.  
 
Det transdisciplinära teamet är i linje med avprofessionaliseringstendensen i skolan, det 
allmänna talet om estetik och kultur och Monika Lindgrens iakttagelser i skolan. Generalister 
inom transdisciplinära team kan alla ersätta varandra. När man t.ex. talar om att alla ämnen i 
skolan är estetiska, eller att alla lärare också är lärare i svenska eller att man kan öva 
matematik i alla ämnen så tänker man i transdisciplinära termer. I transdisciplinära team är det 
enligt Socialstyrelsen (2000) tveksamt om verksamhetens mål kan uppnås. Det finns vidare 
problem med kompetenshöjningen, eftersom alla i teamet förväntas kunna lika mycket.  
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I ett multidisciplinärt team verkar yrkeskategorierna parallellt, utan kontakt med varann och 
samordning, men med en stark ledare. I vården är det en del av en medicinardiskurs. I skolan 
motsvaras organisationen av traditionell högstadie- eller gymnasieundervisning. Varje lärare 
arbetar för sig, arbetslaget är svagt och rektor är en stark ledare. Yrkesmålen går före 
verksamhetsmålen. 
 
Det interdisciplinära teamet är en tredje variant som är under uppbyggnad i vården, som har 
flera legitimerade kategorier av yrken som var och ett kräver respekt. Ett interdisciplinärt 
team i skolan tillfredsställer såväl skolans verksamhet som lärarens yrkesmål. Den specifika 
kompetensen bibehålls, samtidigt som övergripande verksamhetsmål är i fokus. Arbetslaget 
blir lärande i och med att olika kompetenser kan interagera. 
 
Det tycks som om interdisciplinär samverkan skulle kunna motverka tendenserna till 
avprofessionalisering. Om allmän pedagogisk kompetens, helhetssyn och transdisciplinära 
arbetslag osynliggör ämneslärarens mediespecifika kompetens kan interdisciplinär samverkan 
vara en av lösningarna. När mediespecifik kompetens sätts ifråga genom kvackande och 
obehöriga lärare kan krav på interdisciplinär bemanning vara relevant. När 
omsorgsperspektivet lyfts fram alltför kraftfullt och den terapeutiske läraren lyfts fram kan 
interdisciplinär samverkan säkra såväl lärares som elevers kompetens. 
 
Om läraren känner sig respekterad för sin specifika kompetens så blir det lättare att gå in i 
samarbetsprojekt. Ett interdisciplinärt arbetslag kan nå en högre kvalitet på undervisningen 
och lättare nå målen samt kunna använda varann för fortbildning. Också om man sätter 
verksamhetsmålen i centrum, dvs. anser elevens lärande av avgörande vikt, så tycks den 
interdisciplinära varianten vara att föredra. Såväl ämneslärarens multidisciplinära separatism 
som den transdisciplinära låga nivån kan undvikas. 
 
Kulturprojekt och hållbart lärande 
 
Kultur i skolan fältet omfattar estetiska skolprojekt som genomförts från 1980-talet och 
framåt. Externa kulturarbetare förväntas i dessa projekt gå in i skolans verksamhet. Man kan 
diskutera dessa projekt ur professionaliseringssynpunkt. Ett av problemen på kultur i skolan 
fältet är att aktiva externa kulturarbetare förutsätts påverka vad som underförstått förutsätts 
vara passiva lärare (Hansson & Sommanson 1998), vilket kan ses som en distributiv 
kultursyn. Projekten har också haft en tillfällig verkan (Hansson & Sommanson 1998). När 
kulturarbetaren lämnar skolan upphör också projektet eller kulturaktiviteten. Projekten präglas 
också av finkultur (Trondman 1996), inte elevernas egen kultur. I ovanstående analys av 
kultur i skolan fältet kan man iaktta avprofessionaliserande tendenser i idén om att importera 
kultur, samtidigt som lärarnas passivitet på området bibehålls. Därför kan projekten få en 
alltför tillfällig betydelse och brista i måluppfyllelse. 
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Innebörden i en distributiv kultursyn är att friska fläktar utifrån anses syresätta skolan, som i 
sin tur lider av brist på kultur. I Skolverket (2002:5) diskuteras Kultur i skolan projekten på 
följande sätt: ”Flera av de medverkande myndigheterna har som uppdrag av staten att 
distribuera kulturverksamheter och det är då följdriktigt att de då också vad gäller kultur i 
skolan företräder en distributiv kultursyn.” Aulin-Gråhamn (2005:83) skriver angående 
projektet Kultur för lust och lärande:  
 

”Jag följde myndigheternas samarbete ömsom på nära håll och ömsom på avstånd 
och såg att det inte var lätt att sammanjämka de olika utgångspunkter man hade för 
arbetet. Myndigheterna intar två olika positioner där Skolverket i huvudsak utmärks 
av ett undervisnings- och omsorgsperspektiv med stöd i läroplaner och kursplaner 
medan Kulturrådet i huvudsak utmärks av ett distributivt förmedlingsperspektiv med 
stöd i de generella kulturpolitiska målen”.  

 
Den externa aktören ser på sin verksamhet på ett annat sätt än skolan och läraren, vilket kan 
skapa intressekonflikter och bristande måluppfyllelse när projekten genomförs i skolan. 
Läraren kan uppfatta det som att den externe aktören ska ersätta läraren. 
 
Ett projekt som övervinner denna problematik är Fantasy Designprojektet som genomfördes 
2003-2006 i Finland, Norge, Danmark och Belgien. I Finland var projektet en officiell del av 
Designåret 2005. Sverige deltog tyvärr inte i detta internationella projekt. Idén bakom 
projektet var att tydliggöra design som ett viktigt område genom att fokusera 
designundervisning i skolan. Det byggde på ett samarbete mellan skola, företag, designers, 
museer, elever och lärare. En mängd lokala, nationella och internationella elevutställningar, 
samt nationella och internationella hemsidor, blev ett resultat i projektet. Det innehöll 
fullbordade kommunikativa processer, i betydelsen att såväl elevers skapande som 
presentation av elevers egna designarbeten ansågs av jämbördig vikt. Utöver att elever mötte 
designers som handledare, förekom en omfattande fortbildning i design och 
designundervisning för lärare. Läromedel för såväl lärare som elever producerades i projektet. 
I och med att fokus inte endast låg på elever, utan också på att lärare skulle lära sig, så kunde 
man i projektet säkra ett hållbart lärande på designområdet; ett lärande som gick utöver det 
enstaka projektets räckvidd. För att säkra ett hållbart lärande krävs en utveckling av lärares 
kompetens och profession. 6 
 
Exemplet Fantasy Design visar hur viktigt urvalet av projektets aktörer är. Goda resultat 
erhölls där det bland lärarna redan innan på en skola fanns ett intresse för projektets område 
eller tema. Lärarna sökte också ofta aktivt efter att få delta i projektet. Om, som ofta tycks 
vara fallet när det gäller kultur i skolan projekt, rektor kontaktas av en extern aktör för 

                                                 
6  Se mer om Fantasy Design i Marner och Örtegren (2006) och i Fantasy Design, 
international web page, http://www.fantasydesign.org/ (2006-04-20) och i Kapanen & 
Svinhufvud (eds.) (2005). 
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deltagande i ett projekt, kan rektor ge uppdraget till en godtycklig lärare eller klass, eller av 
andra orsaker än intresse att delta. En förförståelse bör alltså finnas hos såväl lärare som 
elever. Allra bäst resultat erhålls där skolan redan driver ett projekt och kontaktar den externa 
aktören för fortbildning eller stöd. En ointresserad skola/lärare/klass är ingen bra 
samarbetspartner i projekten. Projekten bör verka bottom up snarare än top down. 
Kulturprojektens ägare bör vara skolan, dess lärare och elever, och inte den externa aktören.  
 
Argument för s.k. estetiska ämnen 
 
För att belysa relevansen av s.k. estetiska ämnen kan det vara av intresse att studera några 
olika typer av argument för ämnena. Följande argument tas upp: det mediespecifika 
argumentet, livsvärldsargumentet, demokratiargumentet och tillväxtargumentet.  
 
Ett sätt att argumentera är att, som jag ovan definierat ämnena, se dem med fokus på 
mediespecifik kompetens. Mediet ger medel att vara aktiv, kunna gestalta och uppleva inom 
det mediespecifika området. I det specifika ämnet gäller det fr.a. kompetens i det respektive 
mediet, inte endast om mediet. 
 
I Harlands m.fls. stora undersökning om estetiska ämnens effekter hävdas att:  

 
Outcomes relating to advancements in the technical skills and knowledge associated 
with specific artforms were by far the most frequently mentioned type of effect 
(Harland m.fl. 2000: 565f). 

 
Av det dras slutsatsen:  
 

Thus it was concluded that, to achieve the full canon of effects from the arts, pupils 
require exposure to each of the individual art forms. To this extent, the use of the 
term ”the arts” might be unhelpful if it leads to policies which wrongly assume that 
the learning gains associated with one artform are broadly the same as those of the 
others. 

 
Här argumenteras alltså för behovet av att flera olika typer av mediespecifika ämnen ska 
förekomma i skolan. Lärande inom ett mediespecifikt ämne kan inte ersättas av lärande i ett 
annat mediespecifikt ämne.  
 
Samtidigt som det mediespecifika argumentet kan ses som en kärna i definitionen av ett ämne 
och grunden för dess legitimitet kan också andra argument för ämnena vara relevanta. 
Livsvärldsargumentet är sannolikt det vanligaste sättet att argumentera för ämnenas relevans. 
Det relaterar ämnena till deras roll i barns och ungdomars livsvärld och dess omedelbara 
förlängning. Ett individuellt och existentiellt perspektiv betonas ofta. Färdigheter som är 
intressanta och roliga övas, men eleverna tycker inte att ämnena är så viktiga. Fokus ligger på 
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jag-här och nusituationen och dess relativt begränsade utsträckning i tid och rum. Man ser 
ämnena som kontextualiserade, icke-formaliserade och förvetenskapliga. Därigenom tenderar 
de också att ses som avprofessionaliserade vad gäller lärarens kompetens. Argumentet är 
också samhälleligt sett snävt och ligger nära Monika Lindgrens informanters sätt att tala om 
den estetiska verksamheten i skolan. Det är heller inte mediespecifikt. 
 
Ett argument för s.k. estetiska ämnens förekomst i skolan som är bredare än 
livsvärldsargumentet är demokratiargumentet, som har en samhällelig karaktär och kan, i 
motsats till det mediespecifika, uppfattas som ett instrumentellt argument. Demokrati och 
yttrandefrihet hör dock naturligt ihop med ett estetiskt perspektiv och skolan ses som en 
kulturell mötesplats för alla barn och ungdomar. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003:11) har 
betonat detta argument:  
 

Skolan har i informations- och mediesamhället förlorat sin gamla roll som självklar 
och dominerande kunskapsförmedlare. Det behövs en ny kulturpolitik och ett nytt 
bildningsuppdrag om skolan ska kunna spela den allt viktigare roll den har som en 
demokratisk offentlighet för barn och unga i ett kulturellt heterogent samhälle. 

 
De har också i sammanhanget lagt till en fin formulering om vikten av att förena skapande 
och presentation: ”det är i gestaltandet vi blir offentliga och synliga” (s. 12).  
 
Ytterligare en typ av bredare argument skulle kunna kallas tillväxtargumentet. Richard 
Florida är forskare i regional ekonomisk utveckling och professor vid George Mason 
Universitys School of Public Policy i Virginia. I sin bok The Rise of the Creative Class (2002) 
ser han en ny klass växa fram, den kreativa klassen. I den post-industriella situationen tar 
automatisering, robotar och outsourcing över delar av såväl den traditionella arbetarklassens 
som serviceyrkenas tidigare funktioner. Behovet av kreativitet har alltså ökat i samhället i takt 
med att delegering och självstyrande enheter har ökat i yrkeslivet. 
 
Den nya ekonomin ses som en kreativitetens ekonomi, där kreativitet lyfts fram som den 
anställdes viktigaste bidrag. Den kreativa klassen är större än den traditionella arbetarklassen, 
menar Florida, och innefattar inte endast, som förväntat vore, forskare och ingenjörer, utan 
också aktörer i konstvärlden i vid bemärkelse, kulturarbetare, designers, 
mjukvaruprogrammerare och opinionsbildare etc. Man kan inte ha high-tech utan konst och 
musik. Kulturarbetaren, som tidigare varit marginaliserad, har nu en roll att spela i regionens 
ekonomi. Florida skriver: 
 

The super-creative core of this new class includes scientists and engineers, university 
professors, poets and novelists, artists, entertainers, actors, designers and architects, 
as well as the thought leadership of modern society: nonfiction writers, editors, 
cultural figures, think-tank researchers, analysts and other opinion makers (s. 68f.). 
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Kring denna kärna av den kreativa klassen finns professionellt kreativa människor: ”These 
people engage in creative problem solving, drawing on complex bodies of knowledge to solve 
specific problems. (s. 69)” 
 
Floridas poäng är att en kreativ miljö är en förutsättning för ekonomisk framgång. Han ser i 
sin forskning kreativiteten i tre dimensioner, Teknologi, Talang och Tolerans (3T). När det 
gäller skolan anser Florida (2005) att den fortfarande är kvar i industrialismen. Om skolan ska 
förbereda för framtiden och det kreativa samhället så måste kreativitet få ett större utrymme i 
skolan.7  
 
S.k. estetiska skolämnen har traditionellt svårt att tydliggöra den s.k. nyttan med ämnena. 
Många tycks uppfatta nytta i skolan liktydigt med att lära eleverna matematik, engelska och 
svenska. Kanske kan ett yttrandefrihetsperspektiv och Floridas arbetslivsperspektiv på 
kreativitet ge argument för dessa ämnens betydelse i ett vidare sammanhang, inte minst 
gentemot föräldrar som ofta intar ett nyttoperspektiv på sina barns lärande i skolan. Floridas 
iakttagelser av behovet av kreativitet i samhället gör sannolikt att skolan tydligare måste ställa 
sig frågan om hur kreativiteten kan synliggöras där.  
 
Att bredare argument används för att koppla ämnenas relevans till samhället behöver dock 
inte utesluta det snävare mediespecifika argumentet, som t.ex. kan utgöra den kärna i 
kursplanens formuleringar som säkrar mediespecifik lärarkompetens på en skola. 
Livsvärldsargumentet är didaktiskt fruktbart, inte minst eftersom läraren börjar där eleven 
befinner sig och går vidare tillsammans med eleven därifrån. Problem med s.k. estetiska 
ämnens relevans uppstår i de situationer där livsvärldsargumentet används som det enda 
argumentet, utan mediespecifik förankring, som t.ex. i vissa av de diskurser Lindgren funnit. 
 
Estetiska läroprocesser och forskning i läs- och skrivutveckling 
 
Ett perspektiv på s.k. estetiska ämnens/verksamheters roll i skolan är att studera relationen 
mellan begreppet estetiska läroprocesser och forskning i läs- och skrivutveckling. De 
skoldiskurser som Lindgren redovisat separerar de två områdena i talet om dikotomier, de 
lustfyllda estetiska verksamheterna och det tråkiga teoretiska ämnena, skillnaden mellan att 
leka och arbeta. Mozarteffekten, som hittills inte har vetenskapligt stöd, förs dock fram i 
betoningen av estetiska verksamheters nytta för t.ex. läsandet.  
 
Från läs- och skrivforskningen rapporterar Carin Jonsson (2006) en dikotomi mellan bild och 
läsinlärning, en variant av den tidigare diskuterade dikotomin, men nu med det ”teoretiska” 
högre värderat. Hon har studerat ett antal avhandlingar på området och finner t.ex. att Hjälme 
(1999) menar att bilden är ett hinder för barns läsande. Läsmetodutvecklaren Maja Witting 
(1974, 1987, 2001) hävdar att bilder är förrädiska vid läsinlärning. Witting skriver:    

                                                 
7  Se mer om Floridas tänkande i Marner (2005b och c). 
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Förförståelseträningen sker utan bilder. Den viktigaste orsaken till detta är, att bilden 
inte har någon funktion i sammanhanget, eftersom man utnyttjar elevernas ordförråd 
som hjälp till förståelsen. Bilden har för övrigt lika litet värde i det här 
sammanhanget som vid inlärningen av symbolerna. Att låta bilder åtfölja de första 
riktiga ord som eleverna läser kan vara farligt på samma sätt som det är farligt att 
illustrera symbolerna. En annan orsak till att bilder inte bör användas är att de ökar 
risken för gissning hos elever som inte snabbt uppfattar sammanljudningens idé. 
Sådana elever kommer i en besvärlig situation och tar därför lätt sin tillflykt till den 
förrädiska väg som bilden är.8 

 
Läsning störs av illustrationer, som leder till gissande, enligt Lundberg (1995) och Lundberg 
och Herrlin (2004). Enligt Jonsson (2006) hävdar pedagogen Pamela Protheroe i boken Vexed 
texts – How Children´s Picture Books Promote Illiteracy att bilder hindrar barnens 
förställningsförmåga och intellektuella utveckling i allmänhet.  
 
Det är följaktligen det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet som används här. En viktig 
källa till det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet är sannolikt Jerome Bruner. Han 
hävdar i sin ursprungliga medieringstriad, att utvecklingen går mot dekontextualisering, ett 
allt större oberoende av den omedelbara omgivningen (Bruner 1967). Ju mer man mognar ju 
större är sannolikheten att den symboliska, skriftspråkliga, nivån väljs. Man tänker sig i hans 
medieringstriad att bild förhindrar språkligt och abstrakt tänkande och att showing går mot 
telling (Bruner et al. 1966).9 Genom att bortse från den fundamentala livsvärlden, där vi 
människor navigerar i tid och rum, samt att medievärldens bilder idag har enorm utbredning, 
kan man konstruera en ”stor berättelse” om skriftspråkets överlägsenhet över andra 
medieringar och betona behovet av att i tidiga skolår motverka bilden som medium till förmån 
för språket, som förväntas ersätta de andra medieringarna.  
 
Samtidigt pågår ett närmande mellan de estetiska läroprocesserna och läs- och skriv 
diskurserna, via de vidgade språk- och textbegreppen.  Myndigheten för skolutveckling 
formulerar det vidgade textbegreppet på följande sätt: 
 

Att i begreppet text också innefatta budskap som medieras på annat sätt än genom 
det skrivna ordet brukar ibland benämnas ’det vidgade textbegreppet’” (Myndigheten 
för skolutveckling 2003:15). 

 
Man formulerar det vidgade språkbegreppet på följande sätt: 
 

                                                 
8 Witting (1974) enligt Jonsson (2006:64f). 
9 Bruner (2002) har dock lämnat det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet. 
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Meningsskapandet i olika medier sker genom användande av olika språk. I begreppet 
språk inordnas då både verbala och icke-verbala språk, till exempel talspråk, 
skriftspråk, bildspråk, musikens språk samt dansens och rörelsens språk. Att i 
begreppet språk också innefatta icke-verbala språk brukar ibland benämnas ’det 
vidgade språkbegreppet’ (Myndigheten för skolutveckling 2003:15). 

 
I Högskoleverkets utvärdering av den förnyade lärarutbildningen kopplas ett estetiskt 
perspektiv till de vidgade text- och språkbegreppen: ”Estetiska uttrycksformers betydelse för 
lärandet och innebörden av det vidgade textbegreppet bör uppmärksammas i lärarutbildningen 
för alla lärarstuderande.” (Högskoleverket 2005b: 110).  
 
HSV ansluter till såväl det vidgade språkbegreppet som till det vidgade textbegreppet. I det 
följande formulerar HSV sin helhetssyn på läs- och skrivutveckling och estetiska 
läroprocesser och vikten av denna koppling i lärarutbildningen:  
 

Forskningen om läs- och skrivutveckling har idag breddats till att omfatta många 
områden i barns utveckling. Både text- och språkbegreppen har vidgats och omfattar 
även de estetiska språken, kropp/motorik/balans, modersmål och flerspråkighet. Vi 
har ansett det vara av största vikt att i ljuset av kvalitets- och reformkrav undersöka 
hur de blivande lärarna i sin utbildning får kunskaper inom hela området.” 
(Högskoleverket 2005a:150) 
 

Om man studerar boken Att läsa och skriva – en kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet (Myndigheten för skolutveckling 2003), där de vidgade text- och 
språkbegreppen definieras och multimodalitetsbegreppet (Kress (2000), Kress och van 
Leeuwen (2001) Kress, Jewitt, Ogborn och Tsatsarelis (2001), Kress och Ogborn (1998)) 
används, finner man dock att de avsnitt av boken där man redogör för begreppen är 
ointegrerade i den övriga helt dominerande diskussionen kring läsande, skrivande och läs- och 
skrivsvårigheter. Meningsskapandet i det vidgade området är sålunda på väg till ett möte med 
den dominerande läs- och skrivdiskursen, men deformeras i mötet. Sannolikt på grund av 
kvardröjande rester av det vertikal hierarkiska medieringsbegreppet och bristerna i forskning 
på området blir mötet mellan områdena obekvämt, stelt och påklistrat. 
 
För att djupare integrera de olika diskurserna krävs att man gör upp med den grundläggande 
dikotomin teori/praktik och det vertikala hierarkiska medieringbegreppet. Ett steg i den 
riktningen har tagits av Jonsson (2006) när hon särskiljer å ena sidan en läsdiskurs som är 
lärarorienterad och där bilden används endimensionellt eller ses som förrädisk och å andra 
sidan en skrivdiskurs som är mer elevorienterad och där bilden har större utrymme. Bilden 
kan enligt Jonsson med didaktisk vinst användas i en kommunikativ och multimodal 
parallellitet med läsande och skrivande i tidigare åldrar. En annan syn på estetiska 
verksamheter och ämnen än som ett kompensatoriskt lustfyllt ”andningshål” är nödvändig. 
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Medieringarnas kommunikativa potential bör fokuseras och man bör arbeta utifrån det 
horisontella medieringsbegreppet. 
 
En hel del forskning krävs på området. I föreställningen om det vidgade språkbegreppet 
används t.ex. begreppet språk om alla de olika medieringarna som nämns, vilket semiotiskt 
sett är tveksamt. Om dessa medieringar vore språk skulle de kunna behandlas av lingvistiken 
eller i skolan av ett språkämne, t.ex. svenska, men det vore olyckligt om så blev fallet. Det är 
problematiskt att projicera över språkets egenskaper på medieringar som t.ex. musik, dans och 
bild, eftersom de mediespecifika egenskaperna i respektive medium inte nog beaktas. Ett 
sådant förfarande kan ses som en pan-lingvisticism.10 Språk är ett konventionellt teckensystem 
med betydelsebärande och betydelseskiljande nivåer. Så är inte fallet med t.ex. musik, dans 
och bild, som har sina respektive semiotiska resurser och medierande egenskaper till sitt 
förfogande.  
 
Den ene av semiotikens föregångare och semiologins grundare, den schweiziske lingvisten 
och strukturalisten Ferdinand de Saussure, har beskrivit sin vision av ”en vetenskap som 
studerar tecknens liv inom den sociala samvaron”. Han förutsäger alltså det som senare kom 
att kallas semiotik. Men han tillägger också att ”lingvistiken är blott en del av denna allmänna 
vetenskap” (Saussure 1970:40). Därför förefaller det viktigt att placera språket och andra 
medieringar i ett semiotiskt sammanhang och inte, som så ofta sker, placera semiotiken och 
de olika medieringarna i ett språkligt sammanhang, dvs. att hävda att mediering endast kan 
äga rum på språkets villkor.  
 
En socio-kulturellt informerad semiotik kan lösa upp de tvivelaktiga dikotomier som 
fortfarande spelar en sådan betydelsefull roll i skola och forskning. Läs- och skrivforskning 
kan vinna på att lägga ett bredare spektrum av medieringar parallellt med språket för att 
uppmärksamma likheter och skillnader. Ett yrkesspråk på den grunden kan också stärka lärare 
inom andra mediespecifika ämnen i att göra ämnena samtida i informationssamhället.  
Dialogen mellan olika mediespecifika ämnen kan öka. När yrkesspråket uppdateras kan också 
professionaliseringen av de mediespecifika ämnena öka.  
 
Sammanfattning 
 
Problem 
 
Estetik och kultur anses ofta vara viktiga i skolan, men inte lika ofta s.k. estetiska ämnen. 
Lärare ser estetisk verksamhet som en lustfylld kompensation för tillkortakommanden i 
teoretiska ämnen, med skolledningens goda minne, men ibland mot ämneslärarnas synpunkt. 
                                                 
10 Panlingvisticism kan vara epistemologisk då all mening är tillgänglig för oss endast via 
språkets mediering, t.ex. då Roland Barthes använder begreppet förankring (ancrage), eller 
ontologisk då all mening är byggd på språkets modell (Sonesson (1998:87). Se också Marner 
(1999 eller 2000) om lingvistisk imperialism. 
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Dikotomin praktisk/teoretisk används om det estetiska med omvänt värde. Mozarteffekten, 
som lärare ibland använder som argument, fungerar inte enligt ledande forskare.  
 
Det estetikbegrepp som ibland används av lärare präglas av ett konstbegrepp, fritt skapande 
doktrinen, som var som störst i mitten av förra seklet, men som fyller en ny harmoniserande 
funktion i skolan. 
 
 Estetisk verksamhet i skolan utan mediespecifik kompetens och kunskaper i ämnet skapar en 
risk för en erosion av kompetens. Om man talar om estetiska läroprocesser i stället för och på 
bekostnad av mediespecifika s.k. estetiska ämnen föreligger också en risk för 
avprofessionalisering och amatörisering.  
 
Ämnena är skolpolitiskt svaga, timplanehotade, utsatta för treämnesskolans och det vertikal 
hierarkiska medieringsbegreppets tryck, med delvis oklara kursplaner och ämnesgränser, med 
problem med obehöriga lärare och med lärare med mindre utbildning. 
 
Förslag 
 
Ämnena kan definieras som mediespecifika ämnen som vart och ett ansvarar för sitt 
hemmedium. Ämnena som i första hand estetiska kan ifrågasättas. Fokus bör ligga på 
medieringen som sådan, där såväl estetiska som instrumentella funktioner kan beaktas. 
 
Interdisciplinär samverkan skulle kunna motverka tendenserna till avprofessionalisering. Ett 
interdisciplinärt arbetslag sätter såväl verksamhetsmålen som lärarens yrkesmål i centrum. 
 
Ett hållbart lärande är ett lärande som går utöver det enstaka kulturprojektets räckvidd. För att 
säkra ett hållbart lärande krävs också en utveckling av lärarens kompetens i ett projekt som 
innefattar externa aktörer. 
 
Om bredare argument används för att koppla ämnenas relevans till samhälle och tillväxt 
behöver det inte utesluta det snävare mediespecifika argumentet, som t.ex. kan utgöra en 
kärna i kursplanens formuleringar som säkrar mediespecifik kompetens på en skola. Inte 
heller livsvärldsargumentet behöver uteslutas eftersom det är didaktiskt fruktbart. I de 
situationer där livsvärldsargumentet ensidigt används, utan mediespecifik förankring, som i 
vissa av de diskurser Lindgren funnit, uppstår problem. 
 
Läsforskningen har använt sig av ett vertikalt hierarkiskt medieringsbegrepp som uteslutit 
bl.a. bild som mediering. Ett närmande mellan de estetiska läroprocesserna och läs- och 
skrivdiskurserna har dock ägt rum, via de vidgade språk- och textbegreppen, men det estetiska 
perspektivet deformeras hittills i mötet, som känns konstruerat. Läs- och skrivforskning och 
studiet av andra medier kan dock vinna på att jämföra ett bredare spektrum av medieringar för 
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att uppmärksamma likheter och skillnader. I detta perspektiv finns också didaktiska 
implikationer. 
 
Ett yrkesspråk för lärare som tar upp såväl mediespecifika som medieneutrala perspektiv bör 
utvecklas inte minst för att stärka lärare inom s.k. estetiska ämnen i att göra ämnena samtida i 
informationssamhället, men också för att öka dialogen mellan olika mediespecifika lärare.  
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