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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Studien analyserar modernistisk bildkonstfostran, som riktar sig till ungdomar. Denna fostran är upplysande, universaliserande och avskild från
övrig samhällelig eller konstteoretisk diskussion. Enligt pedagogiken ökar konstaktiviteter förmågan att uttrycka sig fritt och individuellt. Detta
medför att eleverna utvecklar sin personlighet, mognar andligt och lär sig leva ett etisk acceptabelt liv.
Studien redogör för hur bildkonstfostran möter och försöker påverka den unge eleven och hans individualitet. Därutöver dryftar studien de
utmaningar dagens samhälle ställer på bildkonstfostran: det ökade medvetandet om svårigheten att definiera konst och det allmänna goda, den
ständiga betoningen av individens rätt att välja samt ungdomarnas egna visuella och estetiska kulturer. Materialet består av intervjuer med
bildkonstelever och deras lärare, basläroplanen i konst samt intervjumaterial om nutidskonst och andra fritidsaktiviteter. I analysen tolkas
betydelser och talesätt som ingår i materialet.
Bildkonstfostran är en institution som eftersträvar det allmänna goda. Samtidigt försöker den legitimera sin verksamhet. Utan begreppet konst
klarar sig institutionen inte. Detta ger upphov till retoriska problem och återvändsgränder: idén om konstens positiva verkan förpliktar
konstpedagogerna att förse eleverna med färdigheter, som bottnar i sättet att uppfatta konst. För att skilja konsten från övrig symbolisk och
produktiv verksamhet uppfattas den, i enlighet med traditionell estetik, som ett bildformspråk och som ett sätt att gestalta världen. Å andra sidan
anses konsten vara ett sätt att fritt uttrycka känslor eller rentav kulminationen av mänsklig utveckling. I en mångkulturell debatt definieras
konsten ofta som något som alltid existerat i alla kulturer. Men vad är i så fall inte konst?
När "konst" förknippas med individens självuttryck har vi att göra med en några sekel lång social konstruktion. Eleverna tillägnar sig lätt lärarnas
individualiserande talesätt. Uttrycket "du måste själv komma fram till det" beskriver lärarna lika väl som eleverna; som mål är det individuella
uttrycket en paradox. Å andra sidan är det en självklarhet; eleverna framställer unika bilder och ger dem egna betydelser.
När eleverna bedömer sina konkreta arbeten vill de veta hur deras färdigheter utvecklas. De vill utvärdera sin skicklighet, varvid
tillfredsställelsen med sig själva grundar sig på att de flexibelt lär sig de regler och färdigheter som deras aktiviteter bygger på.
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