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Abstrakt: 
 
Undersökningens titel Samtidskonstens kraft är ett begrepp som finske Juha Varto professor i 

bildpedagogik använder. Undersökningen är influerad av finsk bildkonstundervisningsdiskurs där 

samtidskonstens roll är ansenlig. 

Syftet med denna undersökning är att använda elevernas voice för att undersöka på vilket sätt 

eleverna uppfattar samtidskonstens och dess strategiers och uttrycksformers betydelse och 

tillämpning i bildkonstundervisning. Vilka utmaningar ställs bildeleverna inför i arbetet med 

samtidskonst i skolan? Vilka färdigheter och kunskaper synliggörs i elevernas arbete med 

samtidskonstens strategier och uttrycksformer? 

Undersökningen är en fallstudie och är koncentrerad till ett enskilt fall – en skoluppgift om 

samtidskonst.  I uppgiften behandlades samtidskonsten från tre olika infallsvinklar – att 

konfrontera, att utforska och ifrågasätta samt att agera. Studien är avgränsat till en grupp, en 

uppgift, en skola och finsk bildkonstundervisning. Empirin består av och fokuserar på processen 

och resonemang som uppstår under och efter arbetets gång.  

I undersökningen fästs uppmärksamhet på två återkommande teman – för det första de utmaningar 

samtidskonstens integration i bildkonstundervisningen medför. För det andra samtidskonstens 

betydelsefulla roll som en medverkande kraft som bäst skildrar och kritiserar dagens samhälle. 

Elevernas reflektioner och resonemang kan bidra till att utveckla vår förståelse för samtidskonstens 

roll och dess inflytande i bildkonst-undervisningen.  

I dess helhet är samtidskonsten en intressant samtida produkt. Mer än konst är det ett instrument 

och förhållningssätt. Samtidskonsten verkar i sin säregna egendomlighet, svårbegriplighet och 

öppenhet till att stödja och uppmuntra till individualitet, tolerans och vidsynthet. Den är inte 

begränsat och begränsar inte någon till teknisk presentation utan uppmuntrar alla former av 

personligt uttryck. Samtidskonsten kommunicerar och väcker till dialog inom en mängd olika 

diskurser.  

 

 

Nyckelbegrepp: Samtidskonst, strategi, uttryckssätt, elevperspektiv, socialkonstruktionism, 
diskursteori   
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Han anser också att denna attraktion blir påtagligt i vårt sätt att bry oss om och orka uttala våra 

åsikter om samtidskonst på ett mer liberalt sätt än våra grannar till exempel i Sverige.3  

Varto betonar att samtidskonst inte lämnar någon som helst form av uttryck, ämne, analys eller 

tolkning utanför. ”Så vi behöver inte separat medieundervisning, designundervisning, visuell 

miljöunder- visning (och så vidare), eftersom vi redan har en kontext där de alla kommer att finna 

uttryck, [kontext] som är öppen och befriande i sin form beträffande undervisning: samtidskonst.”4 

intressant 

I anknytning till samtidskonst står det i den finländska läroplanen:  

Det centrala i undervisningen i bildkonst är att eleven skall förstå kulturens visuella uttrycksformer i 
samhället, dvs. konst, media och miljö. Syftet med undervisningen är att eleven skall utveckla en 
personlig relation till konst. /---/ 
Utgångspunkterna för konstnärliga uttrycksformer och konstnärlig verksamhet är omgivningens 
bildvärld, sinnesintryck, föreställningar och upplevelser. Målet för undervisningen är att utveckla 
elevens fantasi och främja hans eller hennes förmåga till kreativ problemlösning och undersökande 
studier. Temaområdena kopplas till erfarenheter som är betydelsefulla för eleven.5  
 

Material, som är konstruerat för att stödja utarbetandet av läroplaner, samt bistå i planering och 

genomförande av undervisning innehåller allt från media till arkitektur.6 Samtidskonst är endast en 

liten del av detta material. Det som är skrivet om samtidskonst betonar elevernas upplevelser av och 

interaktion med samtidskonsten och de dialoger mellan konstverk och iakttagare samt mellan 

eleverna själva vilka uppstår framför originalverk under museibesök. Iögonfallande tillägg i detta 

material var påståendet om en risk. Risken att vuxna och föräldrarna - finländska samtidskonstens 

beundrare - sprider negativa attityder om samtidskonst.7 

Efter att jag hade läst Juha Vartos texter om samtidskonst och hans uttalande om finsk bildkonst-

undervisning blev jag intresserad av de ”samtida impulserna” i bildkonstpedagogik. Varto betonar 

starkt samtidskonstens betydelse. Jag tycker att han drar allmänna slutsatser om pedagogernas och 

hela nationens inställning till samtidskonst och bildkonstundervisning. Han ser samtidskonstens roll 

som en självklarhet.  Vartos kraftfulla och provocerande tankar utmanar och lockar att utforska 

ämnet samtidskonst mer. Möjligen avser Varto, att eleverna ingår i ”den finländska beundrare 

gruppen av samtidskonst”. Jag saknar dock elevperspektivet i hans texter. Jag är intresserad av vad 

elever tänker om samtidskonsten och hur de resonerar kring dess strategier och uttrycksformer då 

                                                 
3  Varto, Juha (2011) Minne olemme menossa? Keskeneräistä pohdintaa taidekasvatuksen tavoitteista ja keinoista 
(Where Are We Going? Reflections in Progress - Art Education Goals and Means) Synnyt/Origins 2/2011, s. 78 f. 
http://arted.uiah.fi/synnyt/indexeng.html  Synnyt/Origins är en peer-reviewed tidskrift som publiceras fyra gånger per år 
på internet av konst pedagogiska avdelningen i Aalto Universitet Konst industriella högskolan i Helsingfors. 
4 Ibid., (2011) s. 79 (egen översättning) 
5 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, Undervisningens mål och centrala innehåll: 
Bildkonst, Helsingfors: Vammalan Kirjapaino Oy s. 234 
6 http://www.edu.fi/perusopetus/kuvataide 2012-04-06 
7 http://www.edu.fi/perusopetus/kuvataide/nykytaide_ottaa_kantaa_omaan_aikaansa 2012-06-04 
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Konst är inte längre ett autonomt fenomen som skall förstås på ett bestämt sätt.11 Utgångspunkt för 

dessa resonemang är hämtade från artiklar och forskning som jag har studerat.12 

Sederholm skriver hur samtidskonst lägger tonvikt på tolkning. Det väsentliga i tolkning är 

inlevelseförmågan - förmågan att identifiera förhållandena i samhället och fallenheten att använda 

sig av olika diskurser. I samtidskonst betraktas konstverk som kontextbundna kulturella 

konstruktioner. Konstverk har skapats främst för att de skall kommunicera inom en mängd olika 

diskurser. Dessa konstruktioner kan vara föränderliga i sig, eller åtminstone variera i betydelse i 

olika sammanhang eller för olika aktörer och mottagare. Samtidskonst kan också ha inflytande 

utanför konstvärlden. På grund av detta skapar inte det visuella i konstverken fasta 

betydelsekonstruktioner. Det är omöjligt att entydigt läsa bilder och därför läggs tyngdpunkten på 

tolkningen. Samtidskonstens uppgift är att påminna oss om att världens enhet och organisation är 

imaginär och att våra förnimmelser och upplevelser liksom våra identiteter är föränderliga, instabila 

och konstituerade.13 

På grund av detta utgör samtidskonst betydande utmaningar för läroplaner, lärare och elever.  

 

Developing a coherent teaching methodology, with content yet to be validated by the test of time, 
contradicts what schools traditionally cling to past standards and established criteria that value curricula 
based on the security of attainable, prescribed answer of right and wrong, tried and true.14   

 

Omdefiniering och teoretiserande av konsten upplevs som en utmaning för bildkonstundervisning. 

Problematiken kring de pedagogiska frågorna gällande samtidskonst, i synnerhet avsaknaden av 

kursplaner i samtidskonst behandlades i dessa artiklar.15 Också de nuvarande kursplanernas 

frånvarande anknytning till samhället resonerades. Konstpedagogik anklagades för att ha fastnat i 

det förflutna. 

 

                                                 
11 Sederholm, Helena (1998), Starting toPlay with Arts Education. Study of Ways to Approach Experiential and Social 
Modes of Contemporary Art, University of Jyväskylä: ER-Paino Ky s. 12 
12 Buhl Mie (2002) Challenges to Visual Arts Education Posed by Contemporary Art, i H. Illeris, (red.) Studies in 
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konst. Undersökningens fokus inriktas på att införliva fenomenet konstens spridning i en 

epistemologisk, teoretisk och konstpragmatiska diskurs.44 

De danska forskarna Karsten Arvedsen och Helen Illeris har för Center for Billedpædagogiske 

Forskning räkning sammanställt och givit ut antologin Samtidskunst og undersvisning – en 

antologi. Antologin har återgivit resultatet av ett möte som redaktörerna arrangerade. Arvedsen och 

Illeris förde samman forskare, lärare från grundskolor och gymnasier, samt seminarielärare och 

konstnärer som arbetar aktivt med samtidskonst. Denna grupp resonerade kring problemställningar 

som: Hur definieras samtidskonsten? På vilka grunder inkluderar vi samtidskonst i undervisningen? 

Hur använder vi oss av samtidskonst så att vi respekterar både konsten och elevernas erfarenheter? 

Vilken form av inlärning uppnås genom samtidskonsten och varför?  

I denna undersökning i kapitlet Bakgrund behandlades artiklar i vilka samtidskonstens 

problematiska position behandlas i det bildkonstpedagogiska fältet. Till exempel Brent Wilson 

emeritus professor i bildpedagogik, Dipti Desai professor i bildpedagogik och Carol S. Jeffers också 

professor i bildpedagogik tillsammans med konstnären Pat Parth har resonerat kring 

samtidskonstens position i undervisningsfältet.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
44 Aure, Venke (2011) Kampen om blikket – En longitudinell studie der formidling av kunst til barn og unge danner 
utgangspunkt for kunstdidaktiske diskursanalyser, Stockholm: Universitetsservice 
45 Desai (2002); Jeffers och Path (1996) Relating Controversial Contemporary Art and School Art: A Problem-Position, 
Studies in Art Education, Vol. 38, No. 1 Autumn 1996; Wilson (2003) 
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Samtalet – i denna undersökning en form av analys av konstverket, inleddes och genomfördes i 

enlighet instruktionerna från Göteborgs konstmuseums undervisningsmaterial ”Vaddå 

samtidskonst”, som detta konstverk var en del av.  

 

Jag uppfattade elevernas reflektioner som, att eleverna hade svårigheter att svara på frågorna som 

handlade om deras personliga tankar. Jag upplevde att eleverna kände sig obekväma i denna 

situation. De svarade gärna med ett enda ord. Många följdfrågor fick därmed göras för att hålla liv i 

samtalet. Eleverna tycktes vilja eller tro att det skulle finnas ett rätt svar eller ett adekvat sätt att 

svara på frågan. Även om eleverna var ivriga att utnyttja text i konstverket, kunde ingen av dem dra 

nytta av ordlistan som de fick i början av lektionen. Detta trots att de uppmanades göra så vid flera 

tillfällen.  

Eleverna tyckte överlag att detta konstverk egentligen var ganska bra och intressant. Det väckte nya 

tankar och reflektioner. I slutet av den första 45 minuter långa lektionen fick eleverna ringa in de 

ord i stödordlistan som de tyckte skildrade de mest intressanta egenskaperna inom samtidskonst.  

 

Under den andra 45 minuter långa lektionen visades projicerad bild av Andy Warhols Marilyn samt 

Marcel Duchamps Fountain. Samtidskonstens historia presenterades kort med hjälp av dessa 

konstverk samt korta textsnuttar i ett bildspel. Samma teorier om samtidskonst – vad är 

samtidskonst – som är presenterad i denna undersökning i kapitlet Bakgrund, behandlades. Det som 

inte togs upp under hela uppgiften, var varför samtidskonst borde läras ut i skolorna. Efter alla 

dessa exempel sattes själva uppgiften igång och temat Spår gjordes mera bekant med hjälp av några 

bilder. Foton t.ex. på saker som är skrivna på toalett väggar och djurspår i snön visades.49 I slutet av 

lektionen fick eleverna resonera självständigt kring temat Spår och börja planera sina idéer och 

konstverk samt budskapet kring temat. De fick skriftliga frågor för att hjälpa dem med att rikt 

associera kring temat.50 Inspiration till dessa frågor kommer från Kalle Hamm som är en finsk 

samtidskonstnär.  Användning av frågorna var frivilligt. Eleverna fick också hemuppgiften att hålla 

sina ögon öppna och studera sin omgivning med tanke på Spår i ungdomarnas värld. 

 

Under hela presentations del uppmuntrades eleverna flera gånger till självständigt tänkande. Värden 

av deras tankar och resonemang lyftes upp många gånger. Ändå svarade eleverna ganska ofta att de 

inte visste eller att de inte förstod vad uppgiften syfte var. De hade svårigheter att svara på frågan 

                                                 
49 Se Bildbilaga 1. 
50 Frågornas syfte är att hjälpa en tänka mera djupgående. Till exempel associera rikt kring vad ett tema/ord/begrepp får 
en att tänka på. Hurdana känslor, föreställningar och attityder dessa olika betydelser/innebörder väcker och varför.  
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I följande text beskrivs vad menas med de olika begreppen i analysen av materialet. Det tycks råda 

behov av att integrera samtidskonst i skol- och undervisningsdiskurs, men också en viss 

problematik - diskursiv kamp kring detta.53 Myten undervisning/skola tillskrivs olika innehåll av 

olika aktörer.  Den traditionella uppfattningen av skolan, som ett socialt rum som klamrar sig fast 

vid beprövad och sann kunskap samt ofrånkomliga svar om rätt och fel. Detta står i 

motsatsförhållande till samtidskonstens strategier och uttryckssätt. Avsikten med dessa är att inleda 

processen att spekulera, engagera och uppmuntra divergent tänkande, snarare än att försöka finna 

specifika svar.54 Myten kring samtidskonsten komplicerar dess integration i undervisningsdiskursen 

även mer. ”[Contemporary art]; it is most often viewed as incomprehensible in its forms, eccentric 

in reflecting its artists, exotic in its use of new materials and threatening in its unconventionality 

and newness.”55  

Läroplanen organiserar skol/undervisningsdiskurserna. Nodalpunkenten är delad i mindre enheter 

vilka organiserar undervisningsdiskurserna inom olika ämnen. Det råder en överensstämmelse 

mellan samtidskonstens strategier och finsk läroplan i bildkonstundervisning.56 Jag som 

läraren/forskaren har varit av den uppfattningen att eleverna tillskriver myten bildkonstundervisning 

ett mera begränsat innehåll än läroplanen. Enligt denna tolkningsprincip, som skapar en horisont 

och plattform för elevernas handlingar, tycks kunskap och framgång i bildkonstämnet vara enbart 

tekniskt skickligt utförande.  

”For some. controversial contemporary art presents pedagogical and curricular opportunities to 

confront, question, explore and to act”57 På grund av att skoluppgiften om och med samtidskonst 

behandlar konsten från tre olika infallsvinklar fick eleverna inta olika subjekt positioner – 

betraktare, forskare/etnograf och konstnär. I denna diskurs hade eleven möjlighet att identifiera sig 

på olika sätt i en bestämt situation i förhållandet till mästersignifikanten. Till subjektspositioner 

knyts vissa förväntningar om hur man ska uppföra sig och vad man kan säga och inte säga samt 

hurdan man är och hurdan man inte är. Identiteten konstitueras genom dessa ekvivalenskedjor. 58 

 

I bearbetning togs alla svar – resonemang och reflektioner – i beaktande. Eftersom en del av 

eleverna svarade väldigt lika, utvaldes de resonemang och reflektioner som representerade olika 

synliggjorda intressena, betoningarna och synvinklarna.  De sex olika eleverna som får representera 

de olika förhållningssätten i denna analys skall kallas i följande text Anna och Nessie från 

                                                 
53 Se kapitel 2.1. Bakgrund. 
54 Kanatani (1998), s.37 
55 Ibid., s. 34 
56 Se citat ur finsk läroplan i bildkonstundervisningen på sida nummer 4. 
57 Jeffers och Part (1996), s. 27 
58 Winther Jørgensen, och Phillips (2000), s.48 och 51 
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3. Tolkning och resultat 

Undersökningens syfte har varit att synliggöra samtidskonstens strategier och uttryckssätts i 

bildkonstundervisning, från ett elevperspektiv Under forsknings, analys och tolknings skede har jag 

utgått ifrån elevernas förutsättningar och omständigheter. I undersökningen har eftersträvats att 

fästa avseende vid, lyfta fram och ha förståelse för elevernas position, ståndpunkter, reflektioner 

och resonemang. I undersökningen uppmärksammades att eleverna fullföljde uppgiften och hur 

forskningen genomfördes i en skoldiskurs under bildkonstlektionerna.  

Under den förberedande fasen studerade forskaren olika skriftliga material, tidigare forskning, 

artiklar och en doktorsavhandling som behandlade samtidskonstens roll i bildkonstundervisningen 

både i Finland och i andra länder. I nästan alla texter riktades uppmärksamheten på två saker – för 

det första problematiken kring samtidskonstens relevans och de utmaningar dess integration i 

bildkonstundervisningen medförde. För det andra samtidskonstens betydelsefulla roll som ett 

medverkande kraft som bäst skildrar och kritiserar dagens samhälle. Samtidskonst ansågs ha 

mycket att erbjuda – såväl budskap som annorlunda strategier och uttryckssätt. 

 
The quick answer is that contemporary artworks, artifacts from visual culture and the theories, 
ideas and ideologies that surround them are of our time and they hold the possibility of 
informing us, more than arts and artifacts of previous eras, about our contemporary lives, they 
probe and problematize contemporary society and they raise issues pertaining to our values 
and our aspirations.62 

 

Av allt att döma tycktes stämningen i klassrummet under hela undersökningen vara öppen och 

trevlig och mycket samtal försiggick hela tiden. Eleverna vara nöjda att de fick uttrycka sina egna 

resonemang och åsikter om samtidskonsten och dess roll och tillämpning i bildkonst-

undervisningen, vare sig det var positiva eller negativa. I elevernas svar kunde tydas deras intresse i 

olika samtidskonstens strategier och uttryckssätt, men de också yttrade sina avvikande åsikter. I 

följande text lyfts de tre olika teman i det skriftliga materialet som svarar mot frågeställningen: 

Vilka utmaningar ställs bildeleverna inför i arbetet med samtidskonst i skolan? 

Vilken typ av färdighet och kunskap tycker eleverna att de kan uppnå när de använder sig av 

samtidskonstens strategier och uttryckssätt?  

Två teman influerade elevernas uppfattningar om samtidskonstens och dess strategiers och 

uttryckssätts användning och därigenom betydelse i en bildkonstundervisningsdiskurs. De två 

temana var elevernas uppfattning om skolans innehåll och arbetsformer samt elevposition. Ett tredje 

tema diskuterar de olika kunskaper och färdigheter eleverna tyckte att de kunde uppnå med hjälp av 

                                                 
62 Wilson (2003), s. 217 
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kände också att ha mer material, teknik, form och processer till förfogande. De vågade pröva nya 

saker som de inte skulle ha tänkt på att använda utan samtidskonstens inflytande. 

 

 

4. Slutdiskussion 

 
Inom finsk bildkonstundervisningsdiskurs efterlyser Juha Varto artikulation – artikulation som 

krävs för att samtidskonstens betydelse skall tydliggöras. Ett kraftfullt och ögonöppnande 

pedagogiskt instrument som kan förändras och ständigt utvecklas. Hela utbildningsfältet skulle 

kunna utnyttja detta instrument, dess påfallande effektiva teorier, tillämpningar, metoder, attityder 

och värderingar.65  Baserat på resultaten av min undersökning kan man mycket väl förstå 

samtidskonsten som ett kraftfullt och ögonöppnande pedagogiskt instrument. I dagens samhälle, 

som verkar för att koncentrera på individualitet nästan till egocentricitet, måste man lära sig att 

hävda sig och att göra sig synlig, men också träna sina sociala färdigheter. I den allt mera 

globaliserade världen behövs öppenhet, tolerans, förmåga att ta hänsyn till och uppskatta andra sätt 

att agera. En ständigt föränderlig värld kräver också av sina medborgare uppfinningsrikedom och 

kreativitet samt förmåga att tänka, ifrågasätta och kritisera. 

I bästa fall kan samtidskonstens strategier och uttryckssätt främja tolerans och fördomsfrihet inom 

skoldiskursen samt uppmuntra eleverna att uttrycka sina och uppskatta andras, åsikter och idéer. 

Eleverna lär sig färdigheter och att handla på ett sätt som är mycket nödvändiga i vårt nutida 

samhälle. Eleverna yttrade och synliggjorde sin styrka att tänka och strävan mot att utöva inflytande 

i sina liv. Det förefaller som om dessa färdigheter och kunskaper inte får tillräckligt utrymme och 

möjligheter inom den prestationscentriska skoldiskursen. En del av eleverna tyckte att det var 

någonting nytt och svårt att undersöka saker samt tänka själv. Det var obehagligt och känsligt att 

yttra sina egna åsikter och ta ställning. Skolans innehåll och arbetsformer särskilt elevernas 

uppfattningar om dessa medför utmaningar i samtidskonstens integration i bildkonstundervisningen. 

Skolan sågs som en institution där läraren och böckerna har de rätta svaren och ungdomarna lär sig. 

Eleverna svarar på frågorna på konkret och adekvat sätt. Insatser belönas med tydliga resultat – 

betyg och påtaglig lärande. Många anser att kunskap och färdighet i bildkonstundervisning är 

teknisk skicklighet att producera bilder och konst. Samtidskonsten som skall aktivera, undersöka, 

ifrågasätta, kritisera och väcka samtal, har svårigheter att hitta en plats i skol- och 

bildkonstundervisningsdiskursen. Samtidskonst som har ryckt sig loss ur detta prestationscentriska 
                                                 
65 Varto (2011), s. 79 f 
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förhållningssätt, verkar skapa nödvändiga utrymmen och möjligheter för okonventionellt tänkande 

och agerande. 

 

Det är bra att läraren är medveten om de utmaningar som skoldiskurser och elevernas uppfattningar 

kan ställa till samtidskonstens utnyttjande. Det kan noteras att det som framkom i undersökningen – 

de utmaningar som elevernas uppfattningar om skolans arbetsformer, innehåll och elevroll ställer 

till, inte enbart avser situationer där samtidskonstens strategier och uttryckssätt utnyttjas. Dessa 

utmaningar kan kopplas till alla typer av arbete i skoldiskursen. Utgångspunkten är ämnen och 

teman som är betydelsefulla för eleven själv och/eller där eleverna borde yttra sina personliga 

åsikter, idéer tankar och synpunkter, oavsett om eleverna arbetade muntligt, skriftligt eller visuellt.  

 

Även om samtidskonsten vann majoriteten på sin sida, ingen av eleverna ifrågasatte direkt skolans 

praxis eller efterlyste andra former av kunskap eller lärande i skoldiskursen. Den kritiska 

pedagogikens främsta uppgift är att utmana individer att utreda, undersöka och ingripa 

förhållandena mellan skola, ideologi, makt och kultur. Denna undersökning väckte tankar och 

frågor kring skolans handlingskultur. Varför tycks det inte vara lämpligt och användbart att 

utforska, ifrågasätta, tolka och uppmuntra divergent tänkande inom skoldiskursen? Varifrån 

kommer elevernas uppfattningar om skolans innehåll och arbetsformer? På vilket sätt skulle man 

kunna ändra dem? Är det inte skolans uppgift att främja och stödja öppenhet och uppmuntra till 

individualitet, tolerans och vidsynthet? Varför uppskattar vi inte dessa färdigheter i sådan 

utsträckning vi kanske borde? På vilket sätt skulle vi kunna lära oss och andra att uppskatta dem 

mer?  

 

Det var intressant och tankeväckande att utforska samtidskonstens effekter på eleverna. Som med 

allt nytt och främmande samtidskonst väckte en del motstånd och misstänksamhet, men några var 

förälskade sig i samtidskonstens strategier och uttryckssätt. I dess helhet är samtidskonsten en 

intressant samtida produkt. Mer än konst är det ett instrument, förhållningssätt och en förmån. 

Samtidskonsten verkar i sin säregna egendomlighet, svårbegriplighet och öppenhet stödja och 

uppmuntra till individualitet, tolerans och vidsynthet. Den begränsar inte något till en teknisk 

presentation utan uppmuntrar alla former av personliga uttryck. Den kommunicerar och väcker 

dialog inom en mängd olika diskurser.  
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Bilaga 1 
 
De samtidskonstens olika uttryckssätt som introducerades till eleverna skriftligt: 

Olika uttryckssätt hade förklarats på finska i den ursprungliga listan som är en del av elektroniskt 
undervisningsmaterial (http://www02.oph.fi/etalukio/kuvataide/kurssi5/kappale2_5.html) 

 
assemblage  
 
arte povera.  
 
body art  

graffiti  

installation  

konceptkonst  

miljökonst 

mediakonst  

performans 

popart  

processkonst  

videokonst  
 
fotokonst  

samhällskonst 
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