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1.	  Vi	  vill	  att	  estetiska	  ämnen	  införs	  skyndsamt	  som	  obligatorium	  i	  alla	  
gymnasieprogram.	  	  
I	  och	  med	  införandet	  av	  GY11	  togs	  den	  tidigare	  obligatoriska	  kursen	  Estetisk	  verksamhet	  
bort.	  Det	  har	  kraftigt	  sänkt	  statusen	  på	  estetiska	  ämnen	  och	  det	  Estetiska	  programmet	  som	  
helhet.	  Detta	  trots	  att	  det	  är	  ett	  högskoleförberedande	  program,	  likvärdigt	  med	  bland	  annat	  
Samhällsprogrammet.	  Den	  villfarelse	  som	  råder	  kring	  huruvida	  Estetiska	  programmet	  är	  
högskoleförberedande	  eller	  ej	  måste	  klaras	  ut	  en	  gång	  för	  alla.	  	  
	  
2.	  Vi	  föreslår	  att	  meritpoäng	  tas	  bort	  helt	  och	  hållet.	  Systemet	  med	  meritpoäng	  för	  vissa	  
ämnen/kurser	  på	  gymnasiet	  bidrar	  till	  att	  marginalisera	  estetiska	  kurser	  och	  hela	  det	  
estetiska	  programmet.	  	  
	  
Varför	  ska	  estetiska	  ämnen	  vara	  obligatoriska	  på	  gymnasiets	  alla	  utbildningar?	  
	  
Vi	  framhåller	  att	  de	  estetiska	  konstformerna	  måste	  få	  finnas	  för	  sin	  egen	  skull	  utan	  andra	  
bakomliggande	  syften.	  Ett	  samhälle	  utan	  fritt	  skapande	  och	  kreativitet	  blir	  ett	  dött	  
samhälle.	  Om	  ett	  stort	  antal	  elever	  kommer	  att	  gå	  ut	  gymnasiet	  utan	  att	  ha	  fått	  stifta	  
bekantskap	  med	  någon	  estetisk	  uttrycksform	  kan	  detta	  bli	  en	  realitet.	  
	  
Flertalet	  forskningsrapporter	  ser	  ett	  klart	  samband	  mellan	  aktivt	  deltagande	  i	  estetiska	  
läroprocesser	  och	  hälsa,	  kreativitet	  och	  lärande	  i	  ett	  djupare	  och	  bredare	  perspektiv.	  
Estetiska	  ämnen/konstarter	  har	  flera	  värden:	  
	  

• Estetiska	  läroprocesser	  och	  kreativitet	  främjar	  lärande	  generellt	  
• Estetisk	  verksamhet	  tränar	  och	  övar	  samarbetsförmåga,	  empati,	  flexibelt	  tänkande,	  

förmågan	  att	  se	  saker	  från	  olika	  perspektiv,	  självkänsla	  etc.	  etc.	  
• Det	  är	  en	  demokratisk	  rättighet	  för	  alla	  att	  få	  tillgång	  till	  estetiska	  uttryckssätt	  för	  

att	  bli	  hela	  individer	  
• Att	  få	  utöva	  och	  ta	  del	  av	  olika	  konstarter	  främjar	  kreativitet	  inom	  alla	  

yrkesområden	  
	  
	  
	  

 
 
  


