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Abstrakt 

Detta arbete handlar om hur samtidskonsten uppmärksammas i skolan. Hur går det till, hur 

introduceras konstverk och konstnär, vilka frågeställningar arbetar man med? Vad betraktas 

som samtidskonst? Vad kan samtidskonsten tillföra? Hur fungerar samarbetet med konsthallar 

och museer? 

   Jag har också velat undersöka hur man förhåller sig till frågorna om kreativitet och 

reproducerande. Blir arbetet mest reproducerande eller lyckas man hitta utgångspunkter så att 

arbetet verkligen blir en undersökande process? Detta har fått bli följdfråga. 

   Bakgrunden till min undersökning är att jag tycker mig ha förstått att samtidskonsten 

betraktas som svår att gripa sig an på ett bra sätt. Det finns många motstånd att övervinna.   

 

Själva begreppet samtidskonst har olika betydelser för olika individer och grupper, det är inte 

självklart vad som menas. För några är samtidskonst den konst som skapas idag, för några det 

som visas på institutionerna för samtidskonst och för ytterligare andra den konst som 

behandlar vår tid och börjar med en idé som sedan får bestämma material och form. 

   För att kunna sätta in undervisningen om samtidskonst i sitt sammanhang, har jag beskrivit 

hur bildämnet i skolan och konstpedagogiken på museerna utvecklats.  

 

Jag har intervjuat bildlärare, konstpedagoger och elever och fått en bild av möjligheter och 

svårigheter, entusiasm och uppgivenhet, gedigen kunskap och rop på mer kunskap. Sätten att 

bearbeta frågeställningar och gå vidare utifrån de frågeställningar konstverket väcker är 

många: måleri, skulptur, film/video, foto, installationer, samtal, skriftliga analyser, SMS-svar 

m.m. 

   Ett begrepp från samtidskonsten som skolan gärna arbetar med är identitet. Samarbetet med 

konstinstitutionerna (muséerna och konsthallarna) fungerar oftast bra, men ibland anar man 

kulturkrockar som beror på institutionella olikheter och olika traditioner. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

I augusti 2004 deltog jag i Kvinnokulturfestivalen i Ängelsberg och Norberg, ett evenemang 

anordnat av berörda kommuner och Länsmuséet i Västerås. Platserna var väl valda, hyttruinen 

i Ängelsberg och den stora gruvlaven, Mimerlaven, i Norberg, som är högre än kyrktornet och 

vars schakt går djupt ner i underjorden. Runt omkring ligger industrilokalerna, byggda i 

slaggsten, den svarta och roströda marken och den djupa grönskan 

 Järnhanteringen i Bergslagen förknippas med mannakraft men nu lyftes kvinnornas arbete 

och betydelse fram med hjälp av gamla fotografier, föreläsningar, musik och konst. 

Perspektivet var brett, både uttrycksmässigt och tidsmässigt, där bjöds allt från aktuell 

feministisk teologisk forskning och bhutodans till föreläsningar om kvinnors arbete igår/ idag.  

 

Det som gjorde starkast intryck på mig och som fortfarande följer mig är Lova Hamiltons 

video Red Nails från1996.1 Här får man se hur hon i stället för att måla naglarna skär upp 

tårna med rakblad, och blodet färgar tårna, tvättvatten och en vit handduk röd. Jag kunde inte 

uthärda scenen utan smög ut. Där stod några till som inte kunnat fortsätta titta och naturligtvis 

utbröt ett samtal om vad som är konst och vad konst borde vara. Några var upprörda och 

dömde ut hela samtidskonsten. Andra menade att samtidskonst ser ut på olika sätt och 

hänvisade till gruvlavens bottenplan där ”vanliga”, beskedligare bilder (åtminstone vid första 

anblicken) fanns utställda. Någon placerade in smärtan och blodet i en kvinnoverklighet, unga 

flickors ätstörningar, kravet på att duga, priset för att vara tillräckligt attraktiv och associerade 

till könsstympning och bundna fötter i det gamla Kina. 

   Eftersom jag är mamma till två döttrar (jag hade för övrigt min yngsta dotter, då sjutton år, 

med mig) och undervisar tonårsflickor kände jag på ett väldigt påtagligt sätt att såhär kan det 

bara bli med en konstupplevelse som startpunkt. En omtumlande upplevelse, laddad med 

estetiskt uttryck som också bär med sig mänsklig erfarenhet som vi känner igen och berörs av. 

Vad skulle kunna vara en bättre ingång till skolans arbete med kunskapsområden av olika 

slag? Det primära är naturligtvis att ge insikt om att konst tillför oss en alldeles särskild sorts 

kunskap som bara den kan ge och som inte kan sägas på något annat sätt. Men den kan kanske 

                                                 
1 Brinck, I. m.fl. (2003) Från modernism till samtidskonst Lund Signum s.149 
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också innebära en öppning till annan kunskap och till spännande kunskapsprocesser.2  

   Som bildlärare har jag också ofta funderat över hur pass kreativa vi och eleverna egentligen 

är och hur mycket av arbetet som mest blir reproduktion och parafras. Thavenius talar i Den 

goda kulturen och det fria skapandet 
3 om starka och svaga definitioner av konsten och det 

fria skapandet. Den starka definitionen skulle kunna förändra skolan medan en svag definition 

bidrar till att marginalisera konsten i förhållande till skoldiskursen överhuvudtaget. Många 

genomtänkta och bra konstprojekt genomförs i skolorna, men hur långt når man i sant kreativt 

undersökande? Visst är det så vi skulle vilja ha det, att konsten, i det här fallet 

samtidskonsten, blev något som togs på allvar och verkligen användes som den resurs den 

faktiskt är. 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur man arbetar med samtidskonsten i skolan. 

Jag ville ta reda på hur vi gör, vad vi väljer att arbeta med och varför. Syftet har också varit att 

komma underfund med i vilken utsträckning arbetet med samtidskonst faktiskt blir 

undersökande och förutsättningslöst, i vilken utsträckning arbetet blir kreativt eller 

reproduktivt. Eller annorlunda uttryckt; när och om samtidskonsten blir ett redskap och inte 

bara en förlaga eller utgångspunkt för en parafras.4  

1.3 Frågeställningar  

Frågeställningarna blir alltså dessa: 
 
- Hur arbetar vi med samtidskonsten i skolan? 

Hur gör vi, vilka uppgifter ger vi, hur introducerar vi uppgifterna  

- Vad gör vi? 

- Vad tillför just samtidskonsten? 

Vilka vinster kan vi göra? Vad genererar den? Spännande arbetsprocesser, intressanta 

frågeställningar? 

- Vilka svårigheter kan man stöta på? 

Olika slag av svårigheter, teoretiska och praktiska. 

- Blir arbetet reproducerande eller kreativt? 

- Hur fungerar samarbetet med konsthallar och museer? 

                                                 
2 Lind, U. & Borhagen, K. (2000) Kultur för lust och lärande. Skolverket Rapport 2001:59 s.28 
3 Thavenius, J. (2002) Den goda kulturen och det fria skapandet Malmö Högskola s.54 ff 
4 Bendroth Karlsson, M. (1996) Bildprojekt i skola och förskola Linköpings Universitet s.140 ff 
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1.4 Metod 

För att undersöka hur det står till har jag intervjuat bildlärare verksamma på olika orter i 

Sverige, på grundskolor och gymnasieskolor, sammanlagt 8 stycken. Jag har också tittat 

närmare på elevernas arbeten på en gymnasieskola och har även intervjuat några elever. Jag 

har också intervjuat 4 konstpedagoger/ koordinatörer om deras erfarenheter av samarbetet 

med skolan. De flesta intervjuerna har gjorts på telefon eller via mail, de övriga vid samtal 

öga mot öga. Mitt undersökningsfält är begränsat, det handlar inte om någon kvantitativ 

undersökning utan om några nedslag. Några av de intervjuade känner jag väl, andra har jag 

fått kontakt med genom arbetet med uppsatsen. Jag har medvetet samtalat med personer från 

både storstad och mindre orter och med olika bakgrund. En fråga som visade sig betydelsefull 

att undersöka är hur samarbetet med konstinstitutionerna fungerar som en resurs för skolan. 

   Den metod jag använt är en ganska öppen metod, med frågeställningar som ger upphov till 

nya frågor och därmed får karaktären av samtal.5 Steinar Kvale skriver i sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun 6 att kvalitativ forskning kan följa olika vägar, malmletarens 

eller resenärens. Malmletaren söker färdig kunskap som ligger och väntar på att bli funnen 

medan resenären vandrar genom landskapet, samtalar med dem han eller hon möter och 

lyssnar på deras berättelser. Jag har använt resenärens metod. I de samtal jag haft med de jag 

intervjuade har min kunskap ökat och förhoppningsvis har även de intervjuade, genom de 

reflexioner de gjort, fått något tillbaka. 

   De resultat jag fått har jag redovisat dels som svar från respektive yrkesgrupp och sedan 

analyserat och sorterat genom att göra en tankekarta, med frågeställningarna som rubriker. 

Resultaten av analysen redovisas sedan med dessa frågeställningar som rubriker.  

2. TIDIGARE FORSKNING 
För att få en överblick över tidigare forskning som berör mina frågeställningar får man vända 

blicken åt olika håll.  

2.1 Forskning om ungdomars möte med samtidskonsten 

I bland annat Samtidskunst og undervisning - en antologi7 behandlas exempel på möten 

mellan samtidskonst och skolungdomar och vikten av att barn och ungdomar får möta 

samtidskonsten, eftersom den speglar vår tid och våra livsbetingelser, betonas. 

                                                 
5 Kaiser, L. & Öhlander, M. (red) (1999) Etnologiskt fältarbete Lund Studentlitteratur s. 63 
6 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forkningsintervjun Lund Studentlitteratur s.12 
7 Arvedsen, K. & Illeris, H. (red.) (2001) Samtidskunst og undervisning - en antologi. Center for 
Billedædagogisk forskning, Köpenhamn. 
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Konceptkonsten kräver andra frågeställningar och arbetssätt eftersom det handlar om 

gestaltade idéer och händelser och om möten där publiken i hög grad är deltagande. Den 

kräver också andra sätt att bearbeta frågeställningarna. ”Idag uttrykker kunstnere sig gennem 

værksinstallationer eller f.eks. fotografiet. Men hvordan skal eleven selv kunne arbete videre 

med en installation, hvis pointe er en rumslig sanset oplevelse? I hvert fald ikke i en 

skotøjsaske”.8 

   I essän ”Børn og unge i dialog med den utilpassede samtidskunst”9 menar Tine Seligmann 

att eftersom det ofta handlar om teori och samtal är det inte självklart att man måste arbeta 

praktiskt, då materialet kan lägga sig emellan. Eleverna har förväntningar på hur konsten ska 

vara och hur den ska vara gjord (man ska se vad det föreställer eller åtminstone uttrycka en 

känsla och man ska kunna avgöra om det är ”bra” gjort etc.). Hon menar att hennes erfarenhet 

är att eleverna som kommer till utställningarna på konsthallen på dansk-lektionerna ofta är 

bättre förberedda och öppna för verken än de som kommer på bildlektionerna. Sättet att närma 

sig både konceptkonst och konst överhuvudtaget kan vara detsamma som när man närmar sig 

annat (teater, film etc). Kanske ska vi tala om visuell kommunikation eller visuella händelser i 

stället för att särbehandla just konsten. Vad händer om man låtsas att den konstvideo man ser 

på Moderna Museet istället är en scen ur en filmad teaterföreställning på Stadsteatern?  

   I uppsatsen Konst och verklighet10 Konstfack 2005 beskriver Katarina Engholm mötet med 

verket som en magisk plats, som ett ”dynamiskt utrymme där eleven kommunicerar med 

verket och med andra människor”. Hennes undersökning handlar om hur ungdomars möte 

med samtidskonsten kan se ut, från första mötet med museibesök, genom processen till 

slutredovisningen just med tonvikt på hur kommunikationen går till. 

2.2. Forskning om hur barn och ungdomar uppfattar konst 

Forskning om hur barn och ungdomar uppfattar konst bör också beaktas i sammanhanget. 

Samtidskonsten väcker ofta starka känslor. Vissa reaktioner är så att säga meningen med 

verket, men ibland tycker eleverna (och kolleger och föräldrar) att ”det här är väl inte konst, 

det här kan min lillebror göra” (Mattias, 14 år). I Skolverkets utvärdering 200311 behandlas 

tankar om olika stadier av bildförståelse med utgångspunkt från M.J.Parsons kognitivt 

baserade stadieteori om konstförståelse som egentligen består av 5 stadier: 1. Favoritism; 2. 

Realism och skönhet; 3. Expressionism; 4. Stil och form; 5. Autonomi. I utvärderingen 

                                                 
8 Ibid s. 95 
9 Ibid s. 89 
10 Engholm, K.K. (2005)  Konst och verklighet Examensarbete Bildpedagogiska institutionen, Stockholm s.5 
11 Skolverket (2003) Nationella utvärderingen av grundskolan. Rapport 253 Bild Umeå Universitet s.93  
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används bara stadierna 2, 3 och 4 eftersom man anser att dessa är de relevanta:  

I stadium 2, Realism och skönhet ska bilden helst representera något realistiskt. Attraktiva och 
vackra motiv föredras. I detta stadium förknippas det vackra med det moraliskt goda. Det som 
är fult är också ont. Det finns ingen medkänsla och inlevelse i en bild med ett motiv vi inte 
tycker om. I detta stadium finns en konsensus om värden som vi ”vet” är riktiga. Den som 
tycker annorlunda kan vi inte riktigt förstå, denne är helt enkelt konstig.  
Äktheten i uttrycket eller tanken är viktig i stadium 3, Expressivitet. Styrkan i engagemanget, 

kreativitet, originalitet, djupet i känslan är vad vi söker i en bild. Detta kan gälla konstnärens 
uttryck, men också betraktarens engagemang. Detta stadium är individuellt i motsats till det 
andra stadiet. Upplevelsen av verket ger en ”elektrisk ledning” mellan konstnär och betraktare - 
en insikt som känns i ”kroppen”.  
Vi blir medvetna om att mötet med en bild är ett socialt fenomen i Stadium 4, Stil och form. 

Man kan nu börja diskutera konst och bli medveten om traditionen på konstens område. Det 
finns ett medium och en stil. Det finns ett samband mellan verk och mellan stilar och konsten 
själv har en tolkningshistoria. Man lägger särskilt märke till textur, färg, form och djup och 
placerar in verket i ett estetiskt sammanhang i enlighet med vad man lärt sig. Vi beaktar 
konstvärlden och bildens relation i den.  
 

Generellt kan man alltså säga att det finns en stark uppfattning att konsten ska vara vacker och 

att den ska vara sådan så att man vill ha den hemma i vardagsrummet. Det uppfattas ofta som 

provocerande när konsten inte är vacker. Det finns också en önskan att kunna avgöra om det 

är ”bra gjort”. (Liknar det? Är det skickligt utfört?). En tredje aspekt är huruvida man blir 

berörd av verket. 

   Mycket av samtidskonsten faller utanför dessa uppfattningar. Den är inte alltid vacker och 

kan till och med vara frånstötande. Den kan förefalla slarvigt, till och med slumpmässigt gjord 

och den kan lämna en i sticket och utan möjlighet att få tillträde till om man inte anstränger 

sig. 

2.3 Forskning om kreativa och reproducerande arbetssätt  

I Bildprojekt i förskola och skola12 tar Marie Bendroth Karlsson upp problemet med hur olika 

bildprojekt kan se ut i praktiken. Hon talar bland annat om kreativa och reproducerande 

arbetssätt i sin studie. Hon delar också upp projekten i ”bild”-projekt och sådana som är 

”icke-bild”-projekt.13 Bildprojekt är där elevernas kreativa och estetiska process spelar 

huvudrollen och ”icke-bild”-projekt är när arbetet (och samtalet) mest handlar om att redovisa 

hur något ser ut, lära in geometriska former eller liknande. 

 

Thavenius är inne på liknande tankegångar men tar ett bredare grepp. I Skolan och den 

radikala estetiken
14 säger han: 

Konstens metod kan beskrivas med ord som öppen, hela tiden frågande, kritisk. Konstens metod 
är att hela tiden fråga: Hur ska verkligheten beskrivas? Verkligheten kan framställas på olika 

                                                 
12 Bendroth Karlsson a.a. s.140 
13 Ibid s.284 
14 Persson, M. & Thavenius, J. (2003) Skolan och den radikala estetiken Malmö högskola s.144 
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sätt och det sker genom en kombination av vad som framställs och hur det framställs. Alla 
framställningar har en bestämd form och det gör en radikal skillnad vilken form det har. Mening 
skapas inte bara genom vad vi säger utan också genom hur vi säger det. 

 
Bendroth Karlssons tankar om kreativitet och reproduktivitet och Thavenius om konsten som 

metod är som jag ser det två olika sätt att uttrycka ungefär samma sak, med den skillnaden att 

Thavenius tänker mer ämnesövergripande och vill se en bättre skola, medan Bendroth 

Karlsson nöjer sig med en bättre bildpedagogik. I Skolan och den radikala estetiken skriver 

Thavenius vidare om vad han kallar den modesta kulturen:15 

Vad har skolan egentligen att sätta emot en i flera avseenden överlägsen och förförisk 
marknadsestetik? Om man ser till det arbete som pågår med vad som brukar kallas ”kultur i 
skolan” och med praktiskt-estetiska verksamheter så gör den inte sällan ett lätt otidsenligt och 
oreflekterat intryck. Jag tror att det snarast cementerar estetikens marginaliserade ställning i 
skolan genom att försvara ett smalt och föråldrat estetikbegrepp. Skolan företräder en modest 
estetik. Den har alltid misslyckats med att skaffa sig utrymme i skolan och kommer att ha svårt 
att hantera marknadsestetiken på något produktivt sätt. 

 

Med marknadsestetik menar Thavenius den estetik som är knuten till marknaden och som 

använder sig av populärkulturens attraktiva och sinnliga språk  

2.4 Forskning om konstens och kulturens betydelse i skolan  

Forskning om varför vi ska ha in konst och kultur i skolan finns det gott om. Det mesta som 

uttalas om kultur och konst gäller i allmänhet, inte samtidskonst i synnerhet. Alla håller med 

om att kultur i skolan överhuvudtaget är viktigt. Alla vill att barnen och ungdomarna får läsa 

litteratur, lyssna på musik och möta konst. De flesta skolor har originalkonst eller 

reproduktioner på väggarna och elevernas bilder pryder korridorer och klassrum. Jag menar 

att det ofta finns en äkta vilja i skolan att vara en kulturinstitution. Genom årens lopp har det 

satsats ganska stora belopp på projekt av olika slag. Det finns mycket att läsa om olika projekt 

och om visionerna bakom. Eleverna redovisar ofta arbeten i historia, samhällskunskap och 

andra teoretiska ämnen med hjälp av bilder. Större projekt som utsmyckningar av elevrum, 

korridorer och skolmatsalar behandlas bl.a. i Agnes Nobels Konst och konstnärer i skolans 

arbete 16 och i Kulturens Asplöv.17  

   Skolverket har försökt titta på effekterna och vinsterna av kulturprojekt i skolan. I 

Perspektiv på kultur för lust och lärande skriver Lind & Borhagen följande: ”Kulturprojekt 

skall bland annat överbrygga olika kunskapsområden, vara uttrycksmedel för redan befintliga 

                                                 
15 Ibid, s. 59 ff 
16 Nobel, A. & Sjöstedt, B. (1982) Konst och konstnärer i skolans arbete Stockholm Skolverket 
17 Hansson, H. & Sommansson, A. (1998) Kulturens Asplöv Stockholm Kulturdepartementet 
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kunskapsområden samt integrera skillnader, olikheter och skapa gemenskap”.18 Bland de 

intervjuade pedagogerna finns en stor tilltro till kulturverksamhet som svar på mycket, men 

man pekar också på problem och tveksamheter. Begreppen ”att vara kreativ” och ”kreativitet” 

omges av ett visst skimmer utan att de reds ut och diskuteras vad vi vill ha den till. 

2.5 Forskning om bakgrunden till skolans sätt att arbeta med bild 

Skolans sätt att arbeta med bild har olika traditioner. Dels den som stammar ur skolans mylla, 

med folkskolan och dess teckningsundervisning och dels den som kommer ur 

folkbildningstanken och konstmuséernas pedagogik. Av flera skäl har dessa två flätats in i 

varandra men inte helt och här kan man ana bakgrunden till några av de problem som kan 

uppstå när de två traditionerna möts i skolans värld.  

Marie Bendroth Karlsson menar att ”den historia som ligger till grund för dagens sätt att se 

på barns bildskapande har tre rötter:19  

 

1. Psykologisk forskning och i första hand barnpsykologisk forskning. 

2. Det konstnärliga fältet, det vill säga konstpedagogikens framväxt och modernismen. 

3. Pedagogisk teori och praktik”. 

 

Dessa sätt att se återfinns i båda traditionerna och de har utvecklats i förhållande till varandra 

men med olika tyngdpunkter under olika perioder. 

3. HISTORIK 

3.1 Skolans bildundervisning - en tillbakablick 

3.1.1 1870-1950  

Hur kom konsten överhuvudtaget in i skolan? För att få svar på den frågan går vi först tillbaka 

och tittar på hur ämnet bild blivit vad det är idag. 

 Under 1870-talet, när skolgången började bli allmän, infördes teckning som ett skolämne 

med syfte att det var en del av allmänbildningen att kunna teckna av föremål och träna 

iakttagelseförmågan.20 Den tyske pedagogen Pestalozzi betonade skillnaden mellan 

skolteckning och konstnärligt tecknande och utvecklade ”läromedel” för lärarna att följa. 

                                                 
18 Lind, U. & Borhagen, K. a.a. s.51 
19 Bendroth Karlsson, M. a.a s.11 
20 Åsén, G. m.fl. red (1994) Tidsbilder - perspektiv på skola och bildskapande under 150 år Stockholm,  
Utbildningsradion s.10 ff 
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Eleverna skulle teckna av föremål, gärna geometriska former för att träna sin 

iakttagelseförmåga. Man tecknade samtidigt och efter förlaga och det handlade om att avbilda 

så korrekt som möjligt, en tradition som kom att leva kvar länge.  

 Vid 1900-talets början började nya psykologiska insikter bli mer allmänt kända. Man 

började titta på barns bilder med nytt intresse och ”barnkonst” blev ett begrepp. Konstvärlden 

tittade ut mot s.k. ”primitiva” kulturer och barnens bilder passade in i denna förtjusning över 

det ”ursprungliga”, enkla och naiva. Teorier konstruerades om barnteckningens 

utvecklingsstadier, vilket kom att påverka skolans sätt att arbeta.  

 Enligt 1919 års skolplan skulle teckning vara ett sätt för eleverna att uttrycka sig och kom 

att ingå i andra ämnen, vilket det för övrigt fortfarande gör i de lägre årskurserna i dagens 

grundskola. Det kom att ingå i det då nya ämnet hembygdundervisning med arbetsövningar. 

Åsén skriver: ”Syftet med hembygdundervisningen – som fick stor plats på schemat- var att 

väcka elevernas känsla för hem och hembygd och fördjupa deras intresse för hembygdens 

natur, geografi och historia. En annan viktig uppgift var att utveckla deras iakttagelseförmåga 

och vidga deras föreställningsvärld samtidigt som de fick övning i att uttrycka sig”. 21 

 Under mellankrigstiden kom tankarna om barns behov av att utrycka sig fritt att bli alltmer 

accepterade. Framför allt Herbert Reads bok Education through Art (1943) kom att bli spridd 

och läst av många pedagoger. Read menade att i varje människa finns en potentiell konstnär 

och att konstnärligt skapande är en väg till harmonisk utveckling och därmed av betydelse för 

hela det demokratiska samhällsbygget. 

3.1.2 1950- och 60-talen 

Marita Lindgren-Fridell, som var verksam lärare på Teckningslärarinstitutet under 50-talet, 

var en av dem som introducerade Read här i Sverige.  

Teckningsundervisning var en fråga som debatterades i dagspressen och Reads tankar fick 

stor genomslagskraft. Flera direktiv från myndigheterna spred idéerna, bland annat ”Riktlinjer 

för arbetarrörelsens kultursträvanden”.22 Jan Thomaeus, från början verksam som 

teckningslärare, kom att utveckla synsättet ”bort med klåfingriga vuxna från barnens bilder 

och fram för barnets egna unika uttryck, det finns inte rätt eller fel”. 23 Ungefär samtidigt 

började Carlo Derkert sina visningar av konst för barn på Moderna Museet. 

   Många anammade den nya friare metodiken men klasslärare som undervisat i teckning på 

det ”gamla” sättet med avbildningskrav och perspektiv kände sig plötsligt osäkra på sin 

                                                 
21 Ibid, s.16 
22 Bendroth Karlsson, M. a.a. s.19 
23 Ibid, s.20 ff 
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kompetens när ämnet närmade sig konsten.24 Särskilt eftersom den moderna konsten brutit 

med många av de konventioner som man tidigare lagt ner stor möda på att överföra till 

eleverna, centralperspektivet, realistisk avbildning m.m. Genom fortbildning och 

facklitteratur, ibland med färdiga lektionsförslag, spreds de nya tankarna. Åsén skriver:  

 

Med jämförelsevis kort utbildning kom många grundläggande idéer att bland klasslärare 

omvandlas till ”tumregler” av typen ”det kan aldrig bli fel”, ”man får aldrig ingripa i barns 

teckningar”, ”man bör inte använda blyertspenna” etc. Senare undersökningar visar att många 

av de grundläggande idéerna i 50- och 60-talens läroplaner fortfarande är starkt förankrade 

bland klasslärarna på låg- och mellanstadiet. 

 

På 60-talet blåste nya vindar. Utbildningen på Teckningslärarinstitutet kritiserades för att vara 

alltför konstnärligt inriktad och alltför lite inriktad på barnens verklighet.25 Det fria skapandet 

började ifrågasättas. Barnen behövde kunskaper om bild och bildspråk i foto, film, reklam, 

serier för att kritiskt kunna granska sin omvärld. 1968 introducerades Levande verkstad i 

Sverige på allvar. Levande Verkstad var den svenska varianten på Bauhausmetodiken. 

Rubriken löd: ”Alla är inte skapande konstnärer men alla kan skapa” och metodiken bygger 

på experimenterande med olika material och uttryck ”för att överraska sinnena och bryta ett 

konventionellt seende och tänkande”.26 Efter övningarna samtalar elevgruppen om resultatet 

”för att utveckla den analytiska, individuella tankeförmågan”. Levande-verkstad-pedagogiken 

kom att få ett visst inflytande på arbetet i skolan. 

   Man kan se en motsättning mellan de olika pedagogiska tankegångarna, vilket också 

manifesterades i bl.a. ett Read-seminarium på TI 1971 med Gert Z Nordström å ena sidan och 

Jan Thomeaus och Marita Lindgren-Fridell som företrädare för ett annat synsätt. Konstbilden 

sågs av idealisterna som en motbild mot massbilden och som en ”god” kraft som kan påverka 

hela samhället. Gert Z Nordström hävdade däremot att ”vad uppfostran genom konst i bästa 

fall kan bidra med är kritiska attityder som befrämjar klasskamp och klassmedvetande”.27 

Båda tankegångarna var dock kritiska till den gamla förmedlingspedagogiken.  

   I 1980 års läroplan byter så ämnet namn och blir bild. Bilden lyfts fram som ”ett viktigt 

kommunikationsmedel vid sidan av tala, läsa och skriva”.28 Alla bilder blir lika viktiga att 

                                                 
24 Åsén, G. a.a s.21 
25 Ibid s.22 
26 Bendroth Karlsson, M. a.a. s.29 
27 Ibid, s.34-35 
28 Åsén, G. a.a. s.23 
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arbeta med. 

3.1.3 1970-talet och framåt 

1981 visade Moderna Museet i Stockholm utställningen Ett barn har 100 språk om Reggio 

Emilias pedagogik. En bok och en film med samma namn följde och några år senare en andra 

utställning. Intresset var stort, särskilt inom barnomsorgen men också i skolan och bland 

allmänheten. Pedagogiken sammanfattades av eldsjälen Loris Malaguzzi som följer: 29  

 

Ett barn har 100 språk men berövas 99 

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen 

De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

Verkligheten och fantasin 

Vetenskapen och fantasteriet 

det inre och det yttre  

görs till varandras motsatser. 

 

Ett annat välkänt citat är ”inte för att alla ska bli konstnärer utan för att ingen ska bli slav”.30 

Reggio Emilio-pedagogiken vill stimulera till kritiskt tänkande och låta barnen upptäcka att 

det finns många verkligheter och lösningar. De här tankarna fick fäste i skolan och kom att 

ligga till grund för tankarna om barnkultur och bildprojekt i skolan. Det var inte alltid 

bildlärarna som var de största entusiasterna utan lika ofta förskollärare och låg- och 

mellanstadielärare med en bakgrund i ”pyssel- och illustrations”-traditionen, det som 

Bendroth Karlsson kallar ”icke-bild”. 

   På TI däremot, numera bildlärarutbildningen, har under de senaste tjugo åren forskning och 

teorier inom semiotik, kommunikationsteori, konstvetenskap, bildpedagogik och barn- och 

ungdomskultur kommit att bli bildämnets bas. 

 

 Det finns många olika synsätt och traditioner inom skolans bildpedagogik, vilket framgår av 

Nationella utvärderingen i bild.31 Måluppfyllelsen i förhållande till läroplanens mål är 

tämligen låg i vissa fall just därför att olika traditioner, intressen och kunskaper bland lärarna 

slår igenom i skolans vardag. Jag menar att finns det starka influenser från konstpedagogiken i 

                                                 
29 Bendroth Karlsson, M. a.a. s.30 
30 Ibid s.31 
31 Nationella utvärderingen i bild 2003 a.a 
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skolans arbete med konst. Det finns en tilltro till konsten som något som står för det goda, det 

läkande och lekfulla. Man kan faktiskt tala om en längtan efter att vara lika spännande, lekfull 

och kreativ som man ”får” vara inom konstdiskursen. Naturligtvis kan det bli problem om då 

samtidskonsten visar sig vara problematiserande, upprivande och frånstötande. Om den inte 

för in det goda och positiva i barnens och ungdomarnas liv, utan istället ifrågasätter, stör och 

blottlägger svårigheter blir konsten ”vardaglig” och kanske till och med skrämmande och 

hotfull.  

3.1.4 Sammanfattning 

Om man sammanfattar utvecklingen av bildämnet i skolan kan man säga att den har gått från 

att träna avbildandet och den goda smaken till att bli ett ämne där man tränar att kommunicera 

och kritiskt granska. I teckningsundervisningens barndom var det viktiga att avbilda för att 

träna iakttagelseförmågan. När modernismen och det fria skapandet slår igenom betonas det 

personliga uttrycket. Färdighetsträningen tonades ner och bildundervisningen blev en form av 

personlighetsutveckling. Inom ämnet bild arbetar man idag med att träna sig i att uttrycka sina 

egna tankar och förstå och diskutera andras. Tanken på att träna den goda smaken finns i viss 

mån kvar. Så även tankar om kreativitet, skapande, lekfullhet och fantiserande, men konsten 

är bara en del av bildämnet. Syftet är att lära sig bildkommunikation och kritisk medvetenhet.  

   Samtidskonsten är ibland motbjudande och upprörande, den hotar och ifrågasätter och den 

visar oss och barnen vad som händer i vår samtid. Ibland uppkommer ofrånkomligen 

kollisioner. 

3.2 Konstpedagogiken - en historisk återblick 

3.2.1 1700-1850 

”Konstpedagogik syftar till att överbrygga klyftan mellan publik och konstnär”.32 Den föds 

när konsten under senare hälften av 1700-talet får en ny roll. Innan hade den haft funktionen 

av att vara en del av kyrkans, hovets och adelns representativa verksamhet. 

Det första svenska museet kan sägas vara Gustav III:s samlingar på slottet som intresserade 

konstnärer, ståndspersoner och gästande utlänningar fick möjlighet att besöka. Nu började allt 

som har att göra med produktion, förmedling och publik ta form.33 Under 1800-talet kom 

borgarklassens framväxt att stimulera utvecklingen och nya värderingar bryter fram; liberal 

opposition, realism inom litteraturen, minnesmärken över kända kulturpersoner och forskare 

finansieras genom insamlingar osv.  

                                                 
32 Lindberg, A.-L. (1991) Konstpedagogikens dilemma Lund Studentlitteratur s.31 
33 Ibid s.33 
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Stockholms konstförening bildades 1832, med idel manliga ledamöter, utom en kvinna som 

valdes in av misstag.34 Man ordnade utställningar, medlemslotterier och offentliga 

föreläsningar för att höja allmänbildningen. Tidningarna uppmärksammade utställningarna 

som kom att bli en del av det offentliga kulturlivet. 

   Industrialiseringen tog fart med proletarisering av stora grupper i samhället och försvagning 

av hantverkstraditionerna som konsekvens. Levnadsvillkoren för den nya industriarbetar-

klassen var hårda. Borgarklassen hade å andra sidan gott om pengar att bl.a. köpa konst för. 

En motrörelse med sociala ambitioner växte fram, som inkluderade bättre villkor för arbetarna 

och kritik mot förfulningen av miljö och produkter. 

3.2.2. 1850-1950 

 Från England spreds, i efterdyningarna av Världsutställningen 1851, John Ruskins tankar om 

att ”ett lands eller stads konst står i direkt förhållande till dess sociala, etiska och politiska 

nivå”.35 Han förde fram idéer om undervisning om konst i skolan, om att låta barnen teckna, 

måla och modellera och om konstnärlig utsmyckning av skolor. Han föreläste även för 

allmänheten, visade fotografiska reproduktioner och spred kunskap till stora åskådarskaror.  

En annan inspiratör var William Morris som menade att ”skönhet föder längtan efter mer 

stimulans av samma slag medan fulhet verkar avtrubbande”. 36 Perspektivet är att de bildade 

ska låta sin kunskap sippra ner till de obildade för att de också ska bli delaktiga i den lycka 

och harmoni som konstupplevelsen erbjuder.  

   Inspiration kom också från Tyskland. ”Konstpedagogikens fader” Albert Lichtwark 

utarbetade en konkret metodik. Den gick å ena sidan ut på att träna barnens seende, men å 

andra sidan att ett konstverks inre betydelse bara kan uppfattas intuitivt, känslomässigt. ”Den 

praktiska konsekvensen blir en klyvning av konstpubliken i elementärt bildade konsumenter 

respektive utvalda kännare, för vilka bildning blivit ’natur’”. 37 

 

Ellen Key kom att samla ihop tankarna om konstens betydelse och folkbildningen. Under 

1880- och 1890-talen började arbetarklassen på allvar organisera sig i föreningar med krav på 

att få del av bildning och kultur och naturligtvis bättre levnadsvillkor i allmänhet. Att 

överbrygga skillnaderna och minska spänningen i samhället låg också i borgarklassens 

                                                 
34 Ibid s.44 
35 Ibid s.78 
36 Ibid s.101 
37 Ibid s.171 
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intresse. Det var deras kultur som skulle spridas och lyfta arbetarklassen38 Keys ord ”skönhet 

åt alla” föregrep folkhemstanken (och även den diskussion vi har idag om att konst och 

konstnärer kan bidra till folkhälsan).  

   Däremot var hon tveksam till en konstpedagogik som innebar att undervisa om konst i 

konkret bemärkelse. Hon ansåg att ”konsten helt enkelt ska omge barnen så att de insupa 

intrycken....”. Hon till och med varnade för fel sorts pedagogik: ”En konstundervisning åter, 

som bedrifves av en själlös metodik, af människor som sakna hvar droppe konstnärsblod i 

sina egna ådror, den skall lika ofelbart döda konstsinnet som en dylik undervisning kväfver 

religionsinnet, grammatiserandet stryper språkkänslan och diktutläggningen stryper poesin”.39 

 

Ett annat betydelsefullt namn i konstpedagogikens historia är Carl G Laurin. Han grundade 

Förening för skolornas prydande med konstverk, som senare döptes om till Konsten i skolan. 

Man skänkte konst till skolorna och såg till att konstnärer som Carl Larsson, Bruno Liljefors 

och Prins Eugen gjorde väggmålningar i original på bland annat Norra Latin i Stockholm. Han 

ansåg att skolan underlät att ta sitt ansvar för konstundervisningen och förordade museibesök 

”där de viktigaste konstverken beaktas med anslutning till historieundervisningen och ur 

skönhetssynpunkt”. Däremot skulle ”snusförnuftigt kritiserande inte lockas fram” utan 

ungdomarna skulle förstå ”att man står i ett tacksamhetsförhållande till konstnären”.40 

   Redan då kom invändningar mot att konsten var alltför modern och radikal och experterna 

och icke-experternas olika syn på huruvida man fick tycka själv eller om man skulle lära sig 

tycka rätt blev synligt.41 Många ansåg att skolan inom sin egen organisation hade tillräckligt 

med estetisk och pedagogisk kompetens för att klara av att undervisa om konst. Man ville 

bevaka sin kompetens, samtidigt som konstpedagogerna började hävda sin kompetens. (Den 

första konstpedagogiska konferensen ägde rum i Dresden 1901). 

   Den första handledningen i bildpedagogik skrevs av Cecilia Waern och gavs ut 1904. Den 

hette Konsten att se och njuta och syftet var att ge ”äkta konstnjutning och en viss grad af 

verklig konstkännedom”.42 Hon formulerar en konkret metod där man börjar med 

sinnesintrycket, stämningen för att sedan låta ”våg efter våg av suggestion stämma in öfver 

vår själ och föra oss långt bort från omvärlden”. Som tredje moment intresserar man sig för 

vad verket föreställer, vem som gjort den osv. För att kunna få möjlighet att uppleva 

                                                 
38 Ibid s.182 
39 Ibid s.204 
40 Ibid s.210 ff 
41 Ibid s.217 
42 Ibid s.234 
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konstverket måste man ha kunskaper om form, ljus, ljusdunkel, färglära, komposition etc. 43 

Hennes utgångspunkt är att pedagogiskt återskapa en ursprunglig naiv, förlorad förmåga att 

njuta av ett konstverk. Metoden kan ses som en tredje väg, ett mellanting mellan 

förespråkandet av att kunskap och vägledning behövdes för att överhuvudtaget komma verket 

nära, (uppfostrartanken) och att man inte skulle störa upplevelsen genom pedagogisk 

inblandning (den karismatiska hållningen).44 

3.2.3 1950-talet till nutid 

Med modernismens genombrott kom konstpedagogikens förutsättningar att förändras på 

många sätt. Traditionerna förlorar sitt grepp om människan på gott och ont och barn och 

ungdomar lever närmare vuxenvärldens erfarenheter.45 Plikttänkandet och auktoritetstron 

försvagas och kamraterna och medieupplevelser står för bekräftelse i stället för vuxenvärlden. 

Resultatet blir att barn och ungdomar i högre grad ifrågasätter vuxnas auktoritet och huruvida 

det de vuxna har att berätta överhuvudtaget är relevant för dem. Det är viktigt att få 

möjligheter att identifiera sig och man letar efter förebilder och nya erfarenheter. Estetiska 

upplevelser, som samtal om konst, kan då upplevas som intressanta och relevanta.  

   En annan faktor som påverkat konstpedagogiken är konsten själv. I och med att 

modernismen övergav konventioner som centralperspektivet, bildytans och bildrummets 

kontinuitet och plockade in vardagsföremål (biljetter, tidningsurklipp, ja hela föremål som 

Duchamps flasktorkare) och så vidare, gjordes konsten svårbegriplig för den breda publiken 

och bara några få kännare och konstnärerna själva kände till koden. Ett stort ansvar lades på 

mottagaren, som ofta reagerade med vilsenhet. Det som förut varit ”vackert” och ”bra” var 

plötsligt ”hötorg” och ”banalt”. Vi får en smal ”finkultur”, medan den breda publiken 

fortfarande vill ha konst som är föreställande och vacker. 

 Modernismen mottogs inte med öppna armar. Laurin, som tidigare förespråkat en radikal 

hållning till konsten i skolan ville ”bannlysa modernismen”.46  

 Arbetet med att sprida kunskap och ordna utställningar fortgår dock, föreningar bildas och 

efter andra världskriget får allt större delar av befolkningen tillgång till konst. Dels har 

folkbildningen bidragit, dels har inkomstskillnaderna minskat och dessutom börjar 

Konstfrämjandet sin grafikutgivning. 

 Konstpedagogiken kom via läroplanerna att influera bildundervisningen i skolan genom 

                                                 
43 Ibid s.237 
44 Ibid s.16 
45 Ibid s.249 ff 
46 Ibid s.289 
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Herbert Read, Marita Lindell-Fridell och Carlo Derkert på ett bredare sätt än tidigare. Med 

60-talet medförde ett bredare bildämne med bildanalys och kritisk granskning av medias 

bilder att konstbildens och det fria skapandets betydelse tonades ner (se ovan). Reggio Emilia-

pedagogiken uppmärksammades både av konstpedagogerna och skolan och har satt spår 

särskilt inom förskolan. Konstpedagogiken fortsatte att utvecklas på muséerna med Moderna 

museet som förgrundsinstitution och Carlo Derkert som förgrundsgestalt. Metoden man 

använde var snarast ett förhållningsätt. Ulf Lindes teorier om att det är betraktaren som med 

sina erfarenheter och sin inlevelse ”laddar” verket kom att få stor betydelse. Ett antal 

tolkningar är tänkbara, men några(s) är mer tänkbara, mera rätt. ”Konsten ska vara något för 

några. Varför låter det fräckt och elitistiskt - när det inte låter fräckt och elitistiskt att säga: 

albyl ska vara något för några” (Ulf Linde).47 Här krockar således två tankegångar med 

varandra. Den folkbildande att alla kan förstå konsten, och den mer elitistiska. Man fortsatte 

utveckla idéerna med verkstäder på muséerna, barnvisningar och konstnärer fick uppdrag att 

arbeta med barn och ungdomar i skolan, fritidshem, daghem och fritidsgårdar. 

   Under 70- och 80-talen genomfördes många konstprojekt i skolorna. Det fanns pengar att 

söka och många konstnärer kom att arbeta med elever och lärare i längre projekt som till 

exempel behandlade hembygden och den lokala historien. 1973 bildade en grupp konstnärer 

en Konst-i-skola–grupp inom Konstnärscentrums ram. Flera exempel finns på hur man 

försökte förbättra både den fysiska och den psyko-sociala miljön med hjälp av konstprojekt. 

Ofta arbetade man mycket medvetet demokratiskt och kollektivt, alla skulle vara med och 

bidra och man röstade om skissförslagen osv.  

3.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att konstpedagogiken har gått från tanken om att fostra och 

bilda medborgarna till att öka tillgången till estetiska upplevelser för bredare samhällsgrupper. 

Från början handlade det om att se, lyssna och lära, men på 60-talet började museerna på 

allvar inrätta verkstäder där barn och vuxna kunde bearbeta sina intryck och själva få 

möjlighet att uttrycka sig i färg och form.  

   Det finns en stark grupp som avgör vad som betraktas som rätt och en diskussion pågår 

ständigt huruvida konsten är till för alla eller för några. En annan diskussion handlar om konst 

kan förstås eller om det räcker med att vi upplever något när vi stå framför ett konstverk. 

Samtliga uppfattningar är med i bildsalen när vi arbetar med samtidskonst. Alla bildlärare har 

väl varit med om elevers både nyfikna, förtjusta och häpna reaktioner men också 

                                                 
47 Ibid s.270 
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avståndstagande och ibland aggressiva ifrågasättande. 

4. TEORETISK DISKUSSION OCH BEGREPP 

4.1 Begreppet samtidskonst  

I förordet till Svensk konst nu - 85 svenska konstnärer födda efter 1960 kan man läsa att det är 

konst där det inte alltid finns ett objekt, att ordet utforskning är centralt, om nya sätt att arbeta 

att arbeta med traditionella material och om nya tekniker och material samt om det faktum att 

huruvida ett verk är vackert eller inte, beständigt eller inte är oviktigt.48 Samtidskonsten har 

alltså en stor spännvidd. Allgårdh & af Malmborg menar att den kräver mindre av bildning än 

tidigare epokers konst. Andra menar att just samtidskonsten kräver specialiserad kunskap för 

att hitta ingångar och kunna ”förstå”. 

 

Samtidskonsten rör sig över ett brett fält, både innehållsmässigt och i fråga om uttryck och 

form. Vissa konstnärer arbetar i gränslandet mot masskulturen och den kommersiella 

kulturens estetik. Andra arbetar med verk som ligger dokumentärfilmen och 

samhällsreportaget nära. Ytterligare andra arbetar med etnologiska metoder. Parafraser och 

lån från konsthistorien och kolleger är vanliga och de olika konstarterna påverkar och berikar 

varandra. Tankar och teorier från den ena genren låter sig lätt överföras till en annan.49 Den 

amerikanske filosofen Arthur Danto formulerade på 60-talet ett konstbegrepp för vår 

postmoderna tid. Han menade att ”det är konstvärlden med sitt nätverk av institutioner, 

curators, kritiker och konstnärer som i en kontinuerlig process upprätthåller och förändrar de 

kulturella fält där konsten skapas, visas, säljs och bedöms. Inget konstverk hur vackert, 

smakfullt eller intressant det än är kan födas i ett vakum.50  

Bourdieu är inne på samma tankar. Hans teorier handlar om fältet, i det här fallet konstens 

fält, där olika institutioner och individer har olika makt och deras inbördes relationer skapar 

rätten att definiera vad konst är och vad som är ”tungt” för tillfället. 51 

   Bildpedagogiken hör av flera uppenbara skäl inte till det fältet. I essän ”Det 

billedpaedagogisk felt og kunsten” pekar Illeris på alla olika deluppdrag bildundervisningen 

har och därav följer att betoningen och tiden läggs på olika saker beroende på lärarens intresse 

                                                 
48 Allgårdh, S. & af Malmborg, E. (2004) Svensk konst nu. 85 konstnärer födda efter1960. Wahlström & 
Widstrand SAK s.11ff 
49 Wallenstein (1996)  ”Det utvidgade fältet - från högmodernism till konceptualism” s.132 ff, i Emt, E. m.fl. 
Konsten och konstbegreppet Stockholm Kairos nr 1 Raster förlag 
50 Allgård, S. & af Malmborg, E. a.a. s.17 
51 Bourdieu, P. (2000) Konstens regler Stockholm Brutus Östlings bokförlag Symposion 
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och kunskap.52 Därför är det inte självklart att alla bildlärare är intresserade av eller särskilt 

insatta i samtidskonst. 

4.2 Några nyckelord 

4.2.1 Det fula 

Samtidskonsten är undersökande. Tom Sandqvist diskuterar i sin bok Det fula hur konsten 

gått från att beskriva det gudomligt sköna där harmonisk ordning och harmoni råder till dess 

motsats i vår tids konst.53 Behovet att beskriva det som finns inuti, det frånstötande och 

vämjeliga, det skrämmande och på så sätt bryta mot ”faderns lag, mot det skönas regelverk 

och dess gudomliga hänvisning, som alltid måste utesluta det annorlunda” är en logisk följd 

av psykoanalysen och Freuds och senare Julia Kristevas teorier.54 För att kunna ta itu med det 

obehagliga måste man våga se på det och börja sortera och städa.  

   Karin Malmquist skriver i Konst är konst - och allt annat är allt annat apropå utställningen 

Clean & Sane om hur renhet varit ett nyckelord inom konsten sedan slutet på 1800-talet.55 

Allt föreställande utesluts successivt och till slut återstår den rent abstrakta, geometriska 

konsten med evigt, oföränderligt och andligt innehåll i ett vitt avskalat utställningsrum. 

Renhet och renlighet var betydelsefulla begrepp även i andra sammanhang under den här 

perioden. Vi är väl flera generationer som växt upp med uppfattningen att huvudsaken är att 

man är hel och ren. 

4.2.2 Konsten – ett medel i samtalet 

Samtidskonsten reagerar mot att se konsten som kontextlös och visar att allt fungerar i sin 

relation till annat. Det finns alltid alternativa tolkningar, inget är entydigt. Allt beror på det 

perspektiv vi har eller den position vi intar. Samtidskonsten avdramatiserar 

utställningsrummet och konstnären och menar att det är vad konsten gör och inte vad den är 

som är betydelsefullt. Konsten är ett medel i samtalet om människan och hennes samtid och 

den använder sig av alla våra sinnen. På så sätt kan den också vara politisk. Wallenstein 

skriver: 

Konstens dimension är helt enkelt inte det visuella. Konstnären är oberoende av alla material, 
han är manipulatör av tankeprocesser och hans uppgift är att ifrågssätta konstens natur på det 
begreppsliga planet, inte att skapa sköna eller förföriska objekt. Konstnären agerar inte inom 
”konsthistorien”, vilket förutsätter definierade genrer, utan inom konstbegreppets historia, vilket 
är något helt annat. För Kosuth är den viktiga frågan varför, aldrig hur - under det att 
morfologiskt inriktade konstnärer försöker inrangera den första frågan under den andra, så att 

                                                 
52 Arvedsen, K. & Illeris, H. a.a. s.15 ff  
53 Sandqvist, T. a.a s.15-16 
54 Ibid s. 131 ff 
55 Malmqvist, K. (1999) Konst är konst – allt  annat är allt annat Edsviks konst och kultur/ Lärarförbundet s.10 
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ett verks mening blir till en fråga om den speciella teknik som använts och inte om vad verket 
gör med konstbegreppets nuvarande gränser. 56 

 
Målet behöver alltså inte vara ett objekt utan kan vara en handling. Intressanta områden 

uppstår också när olika genrer och kombinationer och tekniker möts.  

4.2.3 Identitet 

Ett nyckelord i samtidskonsten är identiteten och kroppen som en scen eller kanske som den 

duk eller det marmorblock andra tiders konstnärer använt sig av i sina syften att gestalta. I 

Från modernism till samtidskonst menar Anette Göthlund att särskilt kvinnliga konstnärer har  

undersökt just den kroppsliga positionens betydelse och på olika sätt belyst hur det vi 

upplever är förankrat i den egna kroppen.57 Kroppen kan också bli en scen för konstverket, 

flera av dagens konstnärer arbetar med konstverk i form av kläder och smycken. 

4.2.4 Sammanfattning 

 I samtidskonsten står undersökningen i centrum. Resultatet kan vara en handling lika väl som 

ett objekt, det är vad den gör, inte vad eller var den är som är betydelsefullt. Idén bestämmer 

form och material. Den diskuterar omvärlden och förhållandet mellan omvärlden och jaget 

och lyfter gärna upp det svårhanterliga och lite pinsamma till ytan. 

5. Redovisning av undersökningen 
Samtidskonst definieras i min undersökning som konst där idén bestämmer form och material, 

som diskuterar samhällsfenomen och relationen mellan samhälle och individ och som arbetar 

med att försöka förstå sin samtida verklighet.  

5.1 Samtidskonst - ett begrepp med olika innebörd 

En svårighet i sammanhanget visade sig vara att begeppet samtidskonst betyder olika saker 

för olika personer, som vi snart ska se. Det komplicerar undersökningen, men säger oss också 

något om tillgänglighet och förtrogenhet. Kanske måste man börja med att undersöka om den 

överhuvudtaget finns i skolan i den betydelsen? 

  

Begreppet samtidskonst tolkas alltså olika av de intervjuade. För någon är samtidskonsten i 

princip modernismen; Picasso och Matisse nämns som exempel. A menar att det är konst som 

görs av nu levande konstnärer. G menar att det är konst som handlar om vår tids 

                                                 
56 Wallenstein a.a. s.140 
57 Brinck, I. m.fl. (red) a.a s.107 
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frågeställningar och uttrycker sig med vår tids material och tekniker. En äldre bildlärare 

menar att den är en spännande mångfald, med inslag av arkitektur och design, och någon 

pekar på att samtidskonsten tar upp samhällsfrågor igen, som på 60- och 70-talen. Någon 

menar att samtidskonst är ”väl den som är svår att begripa sig på och ofta frånstötande och 

därför svår att intressera sig för.” Flera svarar att det är konst som handlar om vår samtid och 

har sina speciella uttrycksformer; konceptkonsten, installationen till exempel. C påpekar att 

det finns ett drag av ”gräv där du står” i samtidskonsten, en social dimension. 

   I nätverket Skolan och Samtidskonstens informationsmaterial definierar man 

samtidskonsten som ”den konst som lyfter fram det som är väsentligt i vår tid och vår 

samtid”.58 Det är en konst som diskuterar olika samhällsfenomen och förhållandet mellan 

individ och samhälle, sociala relationer, företeelser och situationer - inte minst utifrån 

moraliska och etiska infallsvinklar. Det är en konst som är idébaserad (idén bestämmer val av 

form och material). 

   En konstpedagog på en av de stora institutionerna menar att det finns samtidskonst på olika 

nivåer. Dels det som faktiskt görs nu i vår samtid överhuvudtaget, men också att det som visas 

på betydelsefulla ställen, på institutionerna för samtidskonst. 

   En elev svarar att ”samtidskonst är konst som förändras av tiden, av flödet av idéer och 

händelser i omvärlden”. En annan svarar att ”det är modern konst, kanske 20-30 år gammal 

högst, som förmedlar samtiden. Det är ofta abstrakt, installationer…”. 

5.2 Intervjuerna och de intervjuade  

Bendroth Karlssons frågeställning huruvida elevernas arbete blir kreativt eller reproducerande 

är användbart för att undersöka vad, varför och hur man arbetar med samtidskonsten. Den 

frågeställningen återkommer jag till när jag analyserar resultatet av undersökningen.  

   Det finns självklart olika sätt att arbeta med samtidskonst i skolan. Man kan arbeta med 

stora projekt som spänner över lång tid och har ett eller flera teman, är ämnesövergripande 

och kanske har konstpedagoger och konstnärer som tillför kunskap och inspiration. Man kan 

också arbeta i mindre format. Det är inte självklart att de stora satsningarna leder till 

kreativare processer eller resultat. Det är inte heller självklart att samtidskonsten alltid ger en 

bättre ingång till undersökningar av vår samtid, men här är det den som är föremål för min 

undersökning.  

   Pedagogens sätt att se har naturligtvis stor betydelse. Intresse, kunskap, öppenhet, förakt 

eller avsmak lyser lätt igenom när man introducerar ett arbetsområde, ett verk eller en 

                                                 
58 Skolan och Samtidskonsten. Enheten för Konst– och Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. 
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konstnär. 

  

Hur ser det då ut i våra skolor? Hur är det med samtidskonsten? Finns den med 

överhuvudtaget och i så fall vad tar man upp ute i skolorna och hur gör man? Vad tillför just 

arbetet med samtidskonst och vilka svårigheter kan man stöta på? Dessa frågor samt några till 

(se bilaga) har jag ställt till 8 bildlärare, verksamma på olika platser i landet, både i storstad 

och på landsbygd, nyligen utbildade och äldre erfarna. Tre är verksamma på gymnasiet, resten 

på grundskolan. Alla utom en är kvinnor. En av dem är dessutom verksam som konstnär och 

har nyligen börjat arbeta i skolan. Jag har även intervjuat 3 elever. 

 Jag har också intervjuat konstpedagoger på Moderna Muséet, Statens konstråd och 

Liljevalchs om deras syn på samtidskonsten och skolverksamheten. Vidare har jag intervjuat 

en person som varit verksam inom SOS, Skolan och Samtidskonsten, ett regionalt projekt i 

Västra Götaland regionen. De flesta intervjuer har gjorts på telefon eller via mail, de övriga 

vid samtal ”öga mot öga”. Intervjuerna har skett i form av öppna samtal. 

Att avgöra huruvida ett projekt är kreativt eller reproducerande är inte alltid lätt. Jag har valt 

att referera de intervjuades svar och försökt värdera arbetsprocessen och resultaten utifrån 

dessa. Flera funderar över hur arbetet ska bli kreativt och inte bara reproduktivt. Ett annat sätt 

att se på arbetet med samtidskonst i skolan är att titta på förhållandet mellan arbetsprocessen 

och resultatet. Vilket tycker man är viktigast, var lägger man tyngdpunkten? Jag kommer att 

med frågorna som rubriker återge svaren sammanfattade. I kapitel 7 kommenterar jag svaren 

och försöker på så sätt få en bild av hur det ser ut i skolans vardag.  

5.3 Bildlärarnas svar 

5.3.1. Hur gör man? 

Praktiskt ser konstundervisningen i skolan ut på olika sätt. Några arbetar på egen hand med 

hjälp av eget eller inlånat material som utställningskataloger, vykort och inspelade 

konstprogram från TV. Några gör powerpoint-presentationer och introducerar på så sätt ett 

verk, en konstnär eller en tid. Man besöker en institution, om möjlighet finns. För skolor nära 

Stockholm är besök på Moderna Museet vanligt, men även skolor ute i landet tar sig dit. En 

av de intervjuade lärarna brukar besöka institutioner för samtidskonst som Färgfabriken och 

Magasin 3. Ibland ges tillfälle att samarbeta med en konstpedagog, vilket upplevs som 

stimulerande men kräver mer av planering och administration. Flera av konsthallarna och 

museerna ute i landet har konstpedagoger och visar dessutom allt oftare samtidskonst. 

Det vanligaste sättet att arbeta med samtidskonst i skolan är att den används på samma sätt 
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som den äldre konsten, det vill säga som inledning till ett arbetsområde vars mål kan vara att 

öva en teknik eller belysa en frågeställning. Exempel: Maria Fribergs bild på mäns fötter 

under ett konferensbord får bli introduktion till ett arbetsområde i foto. Picassos ”Kvinna med 

blå krage” blir introduktion till ett arbetsområde i porträttmåleri. Läraren introducerar 

konstnären och några karakteristiska drag tas upp och diskuteras. Ofta återges bilden/bilderna 

på diabild, powerpoint, i direktprojektor eller visas ur bok. Sedan får eleverna arbeta ganska 

fritt på egen hand med bilden som inspiration. Uppgiften kan bestå i att göra det egna 

porträttet kubistiskt som Picasso, det vill säga arbeta med ett visst formspråk eller att 

fotografera olika personers fötter, det vill säga använda ett lånat tema för att berätta något 

annat. 

   A berättar att hon har en genomgång med visning av bilder, ett videoverk eller genom besök 

på Konstmässan i syfte att ge eleverna en överblick för att sedan kunna göra en analys av 

konstnärens intentioner. Eleverna gör sedan egna verk efter mer eller mindre tydliga 

anvisningar som att använda en viss miljö, en viss idé eller ett särskilt tema. Resultatet blir en 

video eller en performance.  

   På ett gymnasium i Stockholm (estetiska programmet, med inriktning på teater) arbetar man 

med projekt. Efter en grundlig genomgång med många exempel på svenska och utländska 

konstnärer väljer eleverna en konstnär som utgångspunkt. Frågeställningen i konstnärens verk 

blir utgångspunkt för elevens egen frågeställning, som ska redovisas i ett arbete i valfri teknik 

och valfritt material. Det gemensamma temat var ”identitet”, som är ett vanligt tema inom 

samtidskonsten. En elev arbetade till exempel med Cindy Shermans fotografiska självporträtt 

som utgångspunkt i sökandet efter egna, tänkbara identiteter att göra sina egna självporträtt 

av. Ett steg i arbetet var att fundera på likheter och olikheter mellan hennes projekt och 

Shermans verk. 

5.3.2. Vad tar man upp? 

Ett sätt är att välja exempel som är aktuella och som passar in i kursplanen. Flera av de 

intervjuade bildlärarna spelar in TV-program som Kobra, K-special och liknande, knyter an 

till aktuella utställningar och till tidningsartiklar (H). Det är också vanligt att man knyter 

konsthistoria till samtidskonst. H ger ett exempel, hon kopplar Odd Nedrum till Rembrant i ett 

samtal med eleverna om kropp och kvinnoideal. 

A nämner installationen Snövit och sanningens vansinne59 på Historiska museet som exempel 

på en aktuell konsthändelse som passade bra att ta upp för att den gav en intressant diskussion 

                                                 
59Monica Sköld Feiler - Dror Feilers verk från utställningen Making differences (2004), Historiska museet, Sthlm  
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om vad konst är och vad man kan (får) göra konst av.  

Y berättar om hur hon tog sina elever i åk 3 till utställningen ”100 tankar om design” på 

Kulturhuset, för att sedan låta eleverna formge påhittade och verkliga föremål med hjälp av 

eget medtaget material. 

E, som arbetar i en liten mellansvensk stad, tar sina elever till stadens konsthall när 

möjlighet att se utställningar bjuds. Oftast är det lokala konstnärer som visar sina verk, vilket 

inte alltid innebär att det är samtidskonst. Hon nämner också tidningar och tidskrifter som 

källor för arbetet.  

J använder mest bilder av samtidskonst för att arbeta med bildanalys. 

N, bildlärare på ett gymnasium i Stockholmstrakten, tar ofta med elever till Moderna 

Museet och visar själv eller med hjälp av museipedagogerna de aktuella utställningarna. 

Ibland passar det in i elevernas egna projekt men oftast sker det som lösryckta lektioner. Hon 

är en av flera som menar att samtidskonsten är i allra högsta grad relevant för ungdomarnas 

eget bildskapande och bildspråk. 

   F, bildlärare i en liten bruksort i Mellansverige, säger: ”Vad det gäller nutidskonst har jag 

inte mycket att komma med. Jag har ofta tänkt på vad som är aktuellt för tillfället, men när jag 

ska ta tag i den biten är det inte aktuellt längre. Med mina elever gör jag inte något av den 

varan. Jag tycker egentligen att även dåtidskonst kan fungera som samtidskonst, allt beror på 

vad som händer i samhället”. 

   R, som undervisar på estetisk linje på ett gymnasium i Stockholm, ger i momentet 

samtidskonst en bred bild med de mest kända svenska och utlänska samtidskonstnärerna. När 

jag hälsar på dras elevernas egna projektarbeten igång och de redovisar sina projektplaner och 

bestämmer redovisningstillfällen. 

5.3.3 Vad tillför just samtidskonsten? 

K, som arbetar på ett gymnasium i en medelstor stad i Norrland, ser stora fördelar med att låta 

eleverna möta samtidens konst. Eftersom den behandlar teman som identitet och kropp, 

fungerar den bra som utgångspunkt för undersökande av den egna identiteten och den egna 

hembygden. Konceptkonst och installationer kan vara utgångspunkter för elevernas egna 

installationer. Eleverna är ofta tekniskt kunniga vad det gäller datorer och kameror, vilket ger 

en ingång till videokonsten. Eleverna är redan bekanta med mediet och det är ganska lätt att få 

ett resultat att vara nöjd och stolt över. 

N, som deltagit i ett stort projekt på temat integration tillsammans med andra gymnasier och 

grundskolor, Tensta konsthall och besökande konstnärer, berättar om stor entusiasm från 
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elevernas sida. Eleverna kände sig sedda och betydelsefulla och ”växte”.  

   H menar att det finns möjligheter att se paralleller och därmed skapa förståelse för andra 

tider och andra kultur genom att utgångspunkt tas i något bekant, som miljöer och kläder. Ett 

arbete med kroppen kan till exempel inledas med bilder från samtiden och sedan bli en 

vandring genom historien tillbaka till antiken.  

5.3.4 Vilka svårigheter kan man stöta på? 

Flera av de jag intervjuat ser svårigheter i arbetet med samtidskonst. Stora grupper och lite tid, 

brist på bra material, långt till konsthall eller museum som visar samtidskonst är andra 

faktorer och problem som många tar upp. Flera känner också att elevers och ibland kollegers 

motstånd och ifrågasättande blir tungt. Många elever vill att konst ska vara vacker, välgjord 

och föreställande. Bildläraren får då rollen som försvarare av de konstverk som väcker 

uppmärksamhet och ibland vrede. Andra svårigheter rör brist på teknisk utrustning, kunskap 

hur man hanterar apparater och brist på utrymme. Många bildsalar är trånga och har små 

utrymmen för material och elevarbeten. Desss olika faktorer tillsammans beskriver många 

som hinder för ett undersökande arbetssätt.  

5.3.5 Berätta om något projekt som blev riktigt bra.  

Alla de tillfrågade bildlärarna berättar om projekt som både de och eleverna varit nöjda med. 

Det kan vara mindre omfångsrika projekt där eleverna inspirerats av en bild, en utställning 

eller samtal och arbetet blivit undersökande, nyskapande med spännande resultat. N berättar 

om det stora projektet ”Spånga-Tensta, hela världen tre hållplatser bort” som hon och hennes 

elever, tillsammans med tre andra grundskolor och gymnasier, Tensta konsthall, museer i 

Stockholm samt inbjudna konstnärer deltagit i. Projektet pågick under fem år och hade 

integration som ett huvudmål men hade sin utgångspunkt i bildämnet och elevernas möte med 

samtidskonst. Varje år hade sitt tema som var Självporträtt, Ego, With love, Möte och 

Familjemyter och i den dokumentation som gjordes kan man följa de olika arbetsprocesserna.  

Ett annat exempel är det design-projekt där utställningen ”100 tankar om konsthantverk” på 

Kulturhuset som inspirationskälla, som nämndes ovan 

5.3.6 Något som gick dåligt. Varför? 

Nästan alla berättar om projekt som inte blivit bra. För svåra eller otydliga instruktioner, brist 

på tid, för stora grupper, problem med teknik eller material, bristande kontakt mellan elever 

och konstnär/ konstpedagog/lärare och bristande kunskaper från lärarens sida nämns som 

orsaker. En svårighet som flera har erfarenhet av är att man lätt fastnar i själva hantverket. 
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Filminspelandet drar ut på tiden, tekniken krånglar eller målningen blir inte som man tänkt 

sig. Sådant skymmer idén och tar bort lusten. Undersökningen eller gestaltningen blir något 

annat än man tänkt från början. Någon nämner också hur elevgruppen kan vara försiktig och 

iakttagande, i stället för nyfiken och uppmuntrande, som problem. 

5.3.7 Har ni arbetat ämnesövergripande och så fall hur? 

På den här frågan svarar flera av de tillfrågade ja och menar att samtidskonsten ofta i sig 

tematiserar miljöfrågor, samhällsfrågor och frågor om identitet. Ingen av de intervjuade har 

däremot erfarenhet av ämnesintegration vad gäller skolans ämnen med just samtidskonst som 

utgångspunkt. Däremot har har flera varit med om ämnesövergripande arbetsområden där 

bilder fått illustrera andra ämnen.  

5.4 Konstpedagogernas svar  

Intervjuerna med konstpedagogerna fick en något annorlunda form. Jag var framför allt 

intresserad av hur samarbetet med skolan kan se ut när det fungerar bra och mindre bra. Jag 

ville också gärna ta del av några exempel på projekt riktade till elever och lärare i skolan.  

5.4.1 Hur ser ett bra samarbete ut? 

När lärarna är intresserade, pålästa och välplanerade, eleverna är väl förberedda på vad som 

ska hända och är nyfikna och förväntansfulla ”då kan vi verkligen, med våra resurser och vår 

kompetens, göra något bra tillsammans” (K). 

   Skolledningens stöd och uppbackning är betydelsefull och det är viktigt att personalen får 

tid och utrymme. ”För att det ska bli ett bra samarbete måste alla inblandade vara genuint 

intresserade av dialogen (mellan de olika kulturerna) och beredda att lyssna in varandra och 

situationer som uppkommer” (M). ”Som koordinator är det min uppgift att förbereda alla på 

att gå in förutsättningslöst i djungeln (projektet)” (M). 

5.4.2 Hur ser ett mindre bra samarbete ut? 

”Ibland har vi svårt att nå ut med information till skolorna. Informationen fastnar och det har 

hänt att elever kommit till projektstarten helt oförberedda fast man anmält att man vill vara 

med. Det är tråkigt när det blir så även om vi har förståelse för att det kommer massor med 

information och erbjudanden till skolorna och många personer är inblandade” (K).  

5.4.3 Exempel på bra projekt? 

Samtliga tre konstpedagoger har stor erfarenhet av arbete med skolor på olika sätt, som 

guider, som handledare när eleverna arbetar själva och som samarbetspartner när det gäller 



 29 

större projekt. För museerna är det viktigt att nå ut med utställningarna till skolorna. De har 

som uppdrag att visa konst, sprida kunskap och information och har därför behov av att få 

besökare både i det långa och det korta perspektivet. Intresserade ungdomar ger så 

småningom intresserade vuxna. 

 

Alla tre berättar om projekt som genomförts och fungerat bra. Ett exempel är Zon Moderna på 

Moderna Museet som på museets hemsida presenteras så här: 

Zon Moderna är ett konstpedagogiskt utvecklingsprojekt som genom att involvera 
gymnasieungdomar i en konstnärlig process ger dem förutsättningar att få en bredare förståelse 
av samtida konst och en inblick i konstnärens arbetsmetoder. Därigenom hoppas vi sänka 
tröskeln till konstmuseet. 

 

 Varje Zon-projekt knyts till en aktuell utställning, ett tjugotal gymnasieelever från olika 

inbjudna gymnasier bildar en kärntrupp som sedan handleds av en konstnär som formulerat 

den grundläggande idén som eleverna arbetar med. Kärntruppen ska sedan locka kamrater och 

anhöriga till projektet, så att fler ska bli delaktiga. Zon-projekt 2005 knyter an till 

fotoutställningen ”Arbus, Model, Strömholm” medan 2004 knöt projektet an till 

”Fascination”, vilket resulterade i klädkollektioner, videobaserade arbeten, performance och 

till och med en egen parfym. 

Ett annat exempel är ”Unga ingångar” på Liljevalchs som våren 2005 handlade om design 

och presenteras som följer i en utvärdering: 60 

  

Detta ungdomsprojekt hade, liksom Vårsalongen, design i fokus. Syftet var att öka 
medvetenheten kring konst och design, att sätta igång pedagogiska processer och att ge idéer 
och förslag till nya arbetssätt. Ett möte med samtidskonsten på institutionerna kan ha en 
långsiktig betydelse för skolans möjligheter att med kritisk medvetenhet arbeta med 
frågeställningar kring form och design i en rad olika ämnen. 

 

I arbetsprocessen skulle uppmärksamhet fästas på följande aspekter: 

-identitet 

-klass 

-kön 

-normalitet 

-kollektiva värderingar. 

 
Projektet planerades av konstpedagoger på Liljevalchs, ungefär 160 elever på 5 skolor bjöds 

att delta. Varje elevgrupp visades utställningen och tilldelades en yrkesverksam designer som 

                                                 
60 Rapport från ett kulturprojekt Unga ingångar – design Liljevalchs våren 2005  
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handledare. Lärarna deltog samtidigt i en kurs i designmetodik på Konstfack. Det hela 

avslutades med vernissage av elevernas arbeten i konsthallen samtidigt som ”Formbart” 

pågick. 

 

Ett tredje exempel finns i Tensta med täta kontakter mellan skola och konsthallens 

verksamhet under några intensiva år under 90-talet när bland andra Shirin Neshats verk 

ställdes ut. Hennes filmer om mäns och kvinnors liv i en miljö som för tankarna till dagens 

Iran handlar om mäns och kvinnors roller och konflikten mellan förväntningarna och 

individen egna behov och drömmar. Konstpedagogen besökte skolan och eleverna kom till 

konsthallen och en av grundtankarna var att låta eleverna använda sig av konstnärens sätt att 

se, tänka och utforska för att så småningom nå fram till ett sätt att gestalta erfarenheterna. 

Eleverna gjorde egna filmer, skrev SMS till personerna i filmerna och gjorde ordlösa analyser 

med hjälp av kroppen och rörelser. 

    

Allt fler konsthallar och museer ute i landet erbjuder verksamhet som är riktad mot skolan. 

Konstmuseerna i Ystad och Borås och Kristianstads Konsthall, som under vintern 2006 visar 

samtidskonst, visar vid en rundringning att alla satsar på att försöka göra skolor och lärare 

intresserade. Alla tycker sig också märka att intresset växer. I Västra Götaland finns också det 

nätverk, Skolan och Samtidskonsten, som tidigare nämnts. 

6. Analys och resultat av undersökningen 
I analysen av svaren har jag delvis använt frågorna som rubriker och undersökt vilken 

information svaren innehåller. 

6.1 Hur gör man? 

De flesta av de intervjuade bildlärarna berättar att de oftast utgår från en konstnär, ett verk 

eller en tidsperiod. Man går på museum eller till en konsthall eller man visar bilder och 

berättar. Eleverna introduceras, får bakgrundsinformation och genom samtal ringas verkets 

uttryck och innehåll in. Oftast passar man samtidigt på att i samtalsform göra en bildanalys. 

   Därefter börjar eleverna arbeta själva. Uppgiften kan bestå i att arbeta i samma material 

eller i samma teknik och själv formulera innehållet. Instruktionen kan också vara att utgå från 

verkets innehåll, men där eleven väljer material och teknik efter eget tycke. Samtidskonsten 

har som vi sett (kapitel 4) ett brett spektrum av uttryck, material och tekniker och det kan göra 

att det mesta blir ”bra” och ”lyckat”. 
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   Det finns som alltid en risk att arbetet reduceras till ”material”. Tonvikten läggs på det 

praktiska och tanken eller idèn kommer i andra hand, trots att alltså samtidskonsten till stor 

del är idéburen.  

   Några av bildlärarna uppger att de utgår från begrepp. De samlar ord, kategoriserar och 

eleverna väljer därefter hur de ska gestalta resultatet. Ett annat liknande sätt är att diskutera 

sig fram till konstnärens intentioner och för att hitta en utgångspunkt för det egna 

undersökandet. 

 

De bildlärare som har möjlighet tar gärna hjälp av konstpedagoger. Samarbetet ger tillgång till 

museets eller konsthallens stimulerande miljö, gedigen kunskap och tillgång till den 

konstdiskurs som kan ”lyfta” arbetsområdet. De som inte har tillgång till konstpedagogerna 

saknar den resursen. De kurser för lärare som handlar om samtidskonst blir snabbt 

fulltecknade. 

6.2 Vad gör man, vad betraktas som samtidskonst? 

Vad som betraktas som samtidskonst av lärarna överenstämmer inte alltid med konstvärldens 

definition av begreppet. För några är samtidskonst som vi sett i princip den konst som görs 

idag och några få år tillbaka i tiden. För andra är det modernismens konst (Picasso, Matisse 

och deras samtida). För ytterligare andra är det konst som diskuterar vår tids frågor och är 

problembaserad. Detta speglar förmodligen bildlärarnas olika möjligher att ta del av det 

aktuella utbudet av utställningar, debatter, tidskrifter etc. Det är stor skillnad på kulturutbudet 

i Hedemora och Stockholm. Det påverkar i sin tur elevernas öppenhet för att ta emot nya, 

omtumlande upplevelser. Därmed inte sagt att det inte finns bildlärare med stor kunskap och 

stort intresse för undervisning i samtidskonst på landsbygden, men det kräver förmodligen 

mer av läraren. 

   Samtidskonsten gränsar ibland till design, vilket flera tar fasta på. Man ser en utställning 

tillsammans, diskuterar form, material och funktion och eleverna får i uppgift att göra egna 

designprodukter. Resultatet blir mer eller mindre fantasifulla produkter där skillnaden mellan 

det traditionella pysslet och bra undervisning består i förankringen i samtalet om design. 

 

Det upplevs ofta som betydelsefullt att det ska bli ett resultat i form av en produkt att visa 

upp. Samtalet i sig räcker inte som resultat och det finns naturligtvis flera skäl till det. Vuxna 

vill kunna se föremål och bilder som eleverna gjort. För att kunna berömma och bli glad och 

stolt om man är förälder. Som lärare blir det lön för mödan efter ett långt och arbetsamt 
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projekt. Konkreta föremål är dessutom lättare att betygsätta än arbetsprocesser.  

6.3 Vad tillför just samtidskonsten? 

Flera av de intervjuade bildlärarna berättar om hur de fått bra ingångar till arbetsområden som 

behandlar identitet. Ett av samtidskonstens favoritteman är som vi sett identitet och det är ju 

också en av de viktigaste frågorna i ungdomsåren.  

En annan fördel är att tekniker som video, datateknik och performance känns bekanta och 

intressanta för eleverna. Många unga är duktiga på att använda teknisk utrustning som video, 

redigeringsprogram etc. men saknar ett bildspråk och ett område att undersöka. Det är inte 

ovanligt att eleverna är kunnigare än läraren, vilket ibland kan bli bra men ibland blir 

ohållbart. Alla elever är inte heller duktiga på tekniken, vilket ibland glöms bort.  

Samtidskonsten ger också ingång till konsthistorien. Man börjar i samtiden, i det bekanta, 

undersöker ett sätt att beskriva något och vandrar bakåt genom historien för att sedan 

undersöka hur samma tema beskrivits tidigare i historien.  

6.4 Svårigheter?  

Brist på tillgång på material, bilder videos och information om verket och konstnären är 

problem som nämns. Detta gäller främst på mindre orter, men också i Stockholmsområdet 

med dess tillgång till samtidskonst på museer och konsthallar. Stora grupper och få vuxna 

framför allt i grundskolan gör att göra museibesök. När det gäller konstvideos finns stor 

osäkerhet om hur och när dessa får visas. Konceptkonst upplevs som särskilt ”svår” att göra 

eleverna intresserade av. 

Det finns alltså en stark vilja att konsten ska vara vacker, att den ska vara sådan så att man 

vill ha den hemma i vardagsrummet. Det uppfattas ofta som provocerande när konsten inte är 

vacker.  

 Det krävs ett visst mod att utmana elever och andra genom att visa och arbeta med sådant 

som möts med skepsis, motvilja och ibland med förakt. Ett annat problem som flera berör är 

de starka reaktioner som en del av samtidskonsten väcker. En del reaktioner är så att säga 

meningen med verket, men ibland tycker eleverna (och kolleger och föräldrar) att ”det här är 

väl inte konst, det här kan min lillebror göra” (M, 14 år). Å andra sidan ingår i bildlärarens 

uppdrag att undervisa om samtidens konstformer. 

6.5 Reproducerande eller kreativt (nyskapande)? 

Det är inte självklart huruvida arbetet är reproducerande eller nyskapande. Det kan bero på 

den enskilda eleven eller på utgångsläget. Hjulet måste i det här fallet uppfinnas på nytt och 
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på nytt, det som är gamla beprövade stigar för vissa är okänt och spännande för andra. Kanske 

kan parafrasen vara elevens lekfulla motsvarighet till konstnärens dekonstruktion och 

återanvändande av ett verks delar. Förutsättningen för lusten att pröva att gå på den nya stigen 

är att man som elev blir berörd och känner att ”det här angår mej”. Det kan vara ett tema, ett 

uttryck eller något annat. Flera av de intervjuade menar just att samtidskonstens teman och 

språk berör eleverna. 

   Parafrasen kan vara bra, för att ge erfarenheter, impulser, kunskaper om ett konstnärligt 

uttryck och erfarenheter av hur en skapande process fungerar, så det finns självklart ingen 

anledning att avskaffa den som arbetsuppgift. Men man måste vara klar med vad man vill 

uppnå med de uppgifter man ger. Handlar det om att analysera en bild, om att träna hantverket 

det vill säga den tekniska skickligheten eller är syftet att sätta igång en process där eleven gör 

nya estetiska erfarenheter och upptäckter?  

Betygsättningen vållar problem. Hur mäter och bedömer man en estetiskt-undersökande 

process? Flera bildlärare upplever frustration över att den kreativa och skapande process som 

de hade tänkt sig uteblir. Varken produkt eller process. Men när processen fungerar upplever 

man en stor tillfredställelse och säger sig ha ”världens roligaste jobb”. Flertalet tittar mer på 

produkten än på processen. Produkten är av naturliga skäl lättare att bedöma och betygsätta. 

Det är också produkten som kolleger, kamrater och föräldrar ser och bedömer. Medvetenheten 

om huruvida arbetet är kreativt eller reproduktivt finns, men får en underordnad betydelse. 

Skälen till det är flera. Betygsmedvetenhet i skolan är stark på olika plan (utvärderingar, 

konkurrens om elever, konkurrens om en plats i ”bästa” gymnasiet m.m.) och vi lever i ett 

samhälle där det som syns är viktigt. Detta påverkar skolans arbete. Det kan också vara svårt 

att hitta ingångar och frågeställningar som stimulerar eleverna att gå vidare i undersökandet. 

En konstnärligt undersökande process kräver tid, goda förutsättningar och ett visst mod. 

6.6 Hur fungerar samarbetet med konstinstitutionerna? 

På konstinstitutionerna finns kunskap och resurser i form av pengar, personal och konst. 

Eleverna som har tillgång till konstinstitutionerna får vara med om något extra, de känner sig 

utvalda och betydelsefulla. Museet och galleriet är offentliga, tänkta för alla och ofta 

spännande plats i sig. Konstpedagogerna är nya vuxna för eleverna. De bedömer och 

betygsätter inte. De känner dock inte eleverna. Arbetet sker på frivillig basis, 

konstpedagogerna har inga direkta påtryckningsmedel. Ibland plockas skoltrötta och håglösa 

elever ut för att få lite stimulans och ”komma igen”, vilket konstpedagogen inte kan förväntas 

hantera. (Även om det ibland verkligen fungerar, trötta och håglösa elever kan upptäcka en 
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värld och bli betraktad av andra vuxna med nya ögon). 

De två olika traditionerna möts och ibland gnisslar det i kommunikationen mellan skolan 

och konstpedagogerna. Hos konstpedagogerna finns ibland en viss tveksamhet till lärarna, 

som ibland har svårt att släppa taget och låta pedagogen ta över. Skolan är en förhållandevis 

byråkratisk institution och sådant som konstpedagoger inte uppfattar som problem kan vara 

stora administrativa problem för skolan. I skolan gäller även ordning och reda och förväntan, 

man vill gärna ha ett ”fint” konkret resultat. Även om konstpedagogerna också gärna vill visa 

upp konkreta resultat som de och eleverna kan vara stolta och nöjda med, är man mer inställd 

på att problematisera och starta en tankeprocess. Ett alltmer ökat samarbete bör rimligtvis 

vara en resurs som skolan har mycket att vinna på. 

7. SLUTDISKUSSION 

7.1 Stora tjusiga projekt - små kreativa tillfällen 

Det som uppmärksammas av lärare och konstpedagoger, elever och skolor som institutioner, 

är de stora projekten som går att göra utställningar och happenings kring. Eleverna tycker det 

är spännande att se sina verk snyggt presenterade och på riktigt. Vuxna blir ofta imponerade 

och upprymda över vad eleverna presenterar. Det är konkreta, mätbara resultat. Flera av 

lärarna påpekar att det vanliga arbetet i bildsalen också kan rymma tillfällen av pedagogiska 

genombrott. Samtal med enskilda elever eller med grupper av elever där kreativa tankar och 

spännande slutsatser verkligen blir undersökande. Naturligtvis är dessa samtal, som inte är 

särskilt mätbara, också viktiga.  

7.2 Olika förutsättningar geografiskt  

Olika yttre förutsättningar betyder mycket för arbetet med samtidskonsten i skolan. Bor man 

nära de stora städerna med rikligt utbud av utställningar och möjligheter till studiebesök är 

chanserna större att man som elev ska få möta samtidskonst i skolan. Vi kan å andra sidan 

konstatera att allt fler regionmuseer och konsthallar visar samtidskonst och på så sätt når den 

ut till allt fler. 

7.3 Hur, vad, varför - en sammanfattning  

Samtidskonsten har en roll att spela i skolan. Den hjälper oss att föra in frågeställningar och 

arbeta problematiserande som vi bör göra enligt vårt uppdrag. Ett av de teman som ofta 

återkommer i arbetet med samtidskonst både bland bildlärare och konstpedagoger är identitet. 

Ett annat begrepp, dekonstruktion, som skulle kunna motsvaras av parafrasen i skolan. 
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Eleverna kan röra sig fritt bland lånade element och göra sina egna erfarenheter. 

   Ändå finns svårigheter. I skolkulturen finns en tradition av kontroll, ordning och reda, vilket 

motverkar ett förutsättningslöst undersökande. Vad händer om man inte kommer fram till 

något resultat? Det finns också en seglivad materialtradition, det vill säga man ”ska” arbeta 

med färg, lera, gips och andra material. Materialet kan ibland bli ett hinder och inte ett 

redskap att använda sig av. Eftersom grupperna ofta är stora blir det lätt rörigt och man blir 

rädd att tappa kontrollen. Det kan bli mycket prat om städning och ordning, vilket kan verka 

hämmande på själva arbetsprocessen. Ofta saknas teoretiska tankar att utgå från i 

undersökandet, det blir praktiska övningar och kanske ett i och för sig lyckat resultat. 

   Andra motstånd är att samtidskonsten inte alltid är vacker och lättillgänglig, samt att den 

utmanar och ifrågasätter. Skolan har av tradition ett problematiskt förhållande till det som 

ifrågasätter. Flera av de intervjuade lärarna talar om att det krävs mod att arbeta med verk som 

utmanar elever, kollegers och föräldrars syn på vad som är konst. Vi ska komma ihåg att 

ganska få bryr sig överhuvudtaget om samtidskonsten, även om intresset verkar växa (enligt 

museerna). Däremot är skolan en kulturbärare och lärare ofta konstintresserade, men man 

föredrar ofta annan sorts konst. Ofta blir arbetet med samtidskonst i stället arbete med 

modernismen.  

   Muséerna ger det roliga, upplevelsen utan bedömning. Där får det spännande och 

upprörande finnas. Att gå på museum och se en omskriven utställning är att bryta vardagen, 

känna sig utvald. Man vill till och med bli förfärad och för många är det att för en stund gå in 

i en annan värld, ett fält för att tala med Bordieu, där man bara är på kort besök.  

Bildlärarna hamnar i en mellanställning och det finns ett stort intresse bland lärarna för 

fortbildning där möjligheter bjuds: MM och Liljevalchs fortbildningsdagar blir snabbt 

fulltecknade. 

8. REFLEKTION 
Under arbetets gång har frågeställningarna vuxit och blivit allt intressantare och bilden av hur, 

vad och varför vi gör det vi gör i skolan har klarnat. Verkligheten ute i skolan skiljer sig ofta 

från visionen. Man vill så mycket och man borde göra så mycket. Trots att samtidskonsten 

inte alltid får så mycket plats, är jag imponerad och inspirerad över det jag fått se och höra. 

Jag kan se flera frågeställningar att undersöka vidare. Dels behövs en bredare undersökning 

av ”hur-vad-varför”. 

   Dessutom behövs mer fortbildning för lärarna av det slag muséer och konsthallar ordnar och 
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nätverk där bildlärare kan diskutera och byta erfarenheter. 

 Det är viktigt att se att det handlar om flera nivåer, både intellektuella, känslomässiga och 

praktiskt estetiskt arbete. Vi ska naturligtvis inte bortse från den lust och glädje som själva 

arbetet med färg och form innebär för många elever. Det kan vara en vila från de rent 

teoretiska ämnena i skolan och innebära en nödvändig möjlighet att uttrycka sig. 

Jag föreställer mig att flera av projekten som nämns i undersökningen har givit både 

upplevelser och kunskaper och därmed förändrat och påverkat eleverna. Jag önskar jag fått 

vara med. Särskilt gärna hade jag velat vara med i Tensta konsthall under elevernas möte med 

Shirin Neshats verk, vilka genom sitt poetiska men ändå kraftfulla och dramatiska bildspråk, 

ställer frågor om identitet, kön, frihet och förtryck på sin spets, vilka förmodligen är 

brännande aktuella för många av invånarna i Tensta. 
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10. INTERVJUFRÅGOR 
 
Till bildlärarna 

1. Hur gör du? 
2. Vad tar du upp? 
3. Vad tillför just samtidskonsten? 
4. Vilka svårigheter kan man stöta på? 
5. Berätta om något projekt som gick riktigt bra.  
6. Berätta om något som gick riktigt dåligt. Varför? 
7. Har ni arbetat ämnesövergripande, i så fall hur? 

 
Till konstpedagogerna 
 
     1. Hur ser ett bra samarbete ut? 
     2. Hur ser ett mindre bra samarbete ut? 
     3. Exempel på bra projekt? 


