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Syftet till denna studie är att den ska medverka till att undersöka begreppet samtidskonst i 

gymnasieskolans bildundervisning. Hur bildlärare på gymnasieskolans estetiska program 

säger sig omsätta samtidskonst i sin undervisning diskuteras och belyses.

Fyra bildlärare som arbetar på gymnasieskolans estetiska program har intervjuats. En 

kvalitativ metod, diskursanalys, har använts. Intervjumaterialet har transkriberats med olika 

tecken och därefter analyserats med hjälp av analytiska begrepp som variation, 

kategorikvalificering, extremisering och funktion. Olika diskurser har därefter framkommit ur 

materialet. Exempel på olika diskurser är att begreppet samtidskonst definieras som en del av 

en ny kultur med nya uttryckssätt och att det i en annan diskurs ses ur ett historiskt perspektiv.

Det framkommer även olika diskurser gällande vilken roll samtidskonsten har och hur 

informanterna säger sig omsätta samtidskonst i sin bildundervisning. Ett exempel är att 

samtidskonstens roll är stor i bildundervisningen då den medverkar till att vidga elevernas 

uttryckssätt. I en annan diskurs kopplas samtidskonstens roll ihop med konsthistorians olika 

ismer.

Nyckelord: bildlärare, bildundervisning, diskurser, estetiska programmet, samtidskonst 
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Ingången till att skriva denna uppsats tog sin början på min verksamhetsförlagda praktik på 

gymnasieskolans estetiska program med inriktning bild och form då jag och min handledare 

började diskutera samtidskonstens roll i den svenska skolans bildundervisning. Funderingar 

och frågor väcktes. Denna uppsats blir ett tillfälle för fördjupning och tillägnande av lärdom 

angående samtidskonsten roll i gymnasieskolans bildundervisning. 

1.1 Bakgrund

Diskussioner kring vad konst är cirkulerar runt via medierna. I dagens samhälle har konsten 

skapat ett forum där frågor kring vårt samhälle diskuteras och ifrågasätts. Konstnären Ernst 

Billgren (2008) skriver en bok, . I denna 

ställer han 100 frågor om konst och besvarar dem själv med en underton av ironi. Billgren

tycks vilja ställa diskussionen om vad konst är på sin spets. Boken blir omdiskuterad i 

medierna i en tid då även konstnären, konstkritikern, författaren och debattören Lars Vilks 

utmanar gränserna med vad konst är genom att teckna en rondellhund som förställer profeten 

Muhammed. Denna publiceras som illustration i en krönika, skriven av Lars Vilks, och 

handlar om yttrandefrihet. Upprörda röster höjs världen över. Lars Vilks väcker debatt. 

Yttrandefriheten diskuteras i medierna. Lars Vilks är i centrum. Är detta hans mål, att vara i 

centrum och skapa debatt. Enligt Lars Vilks själv är hela scenariot kring rondellhunden ett 

konstverk. Anna Odell, student på Konstfack i Stockholm, skapar konst som ställer etiken på 

sin spets när hon ifrågasätter samhällets konventioner om hur psykiskt sjuka och 

självmordsbenägna blir omhändertagna, via ett fingerat självmordsförsök. Hon spelar sig själv 

då hon tidigare var psykotisk. Verket benämner hon och det 

består av texter, ljudupptagning och film och ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2009 

(www.dn.se, 2009-05-08). Odells verk leder till att Konstfacks rektor försätts i en situation då 

man ifrågasätter var gränserna går för elevers examensarbeten på Konstfack. Konstens frihet 

och konstnärens yttrandefrihet diskuteras. 

När samhället inte tycks vara på det klara med om vad som ska presenteras som konst eller ej 

i vår samtid är det troligtvis inte heller lätt för bildlärare att göra det inför elever. I debatterna 

kring ovan nämnda händelser kan det vara svårt att inte låta sig ryckas med och inta en 

subjektiv ställning. Speglar bildlärarna sitt ställningstagande i sin bildundervisning kring 

diskussioner om vad konst är eller har de förmåga att vara objektiva och förmedla vad som 

1 Inledning 

Vad är konst: och 100 andra jätteviktiga frågor

Okänd, kvinna 2009-349701 
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händer i vår samtid gällande konstens utveckling. För elever som går på gymnasiet är det 

viktigt och relevant att diskutera vad som sker i vårt föränderliga globaliserade samhälle. 

Konsten kan i detta sammanhang vara ett forum där olika samhälleliga aspekter sätts på sin 

spets och diskuteras och belyses. Att diskutera samtidskonstens plats i skolans 

bildundervisning är av vikt då mycket av den konst som skapas i dag leder till att fenomen av 

olika slag i samhället leder till diskussion. Konsten blir ett verktyg för ifrågasättande och 

problematiserande av olika konventioner. 

1.2 Syfte 

Ett övergripande syfte med studien är att den ska medverka till att belysa begreppet 

samtidskonst i gymnasieskolans bildundervisning för personer som arbetar inom undervisning 

som bildlärare och andra ämneslärare, forskare inom utbildning och samtidskonst, elever, 

konstintresserade, utövande samtidskonstnärer samt alla som är intresserade av ämnet.

Syfte: 

Jag vill undersöka vad olika bildlärare tolkar in i begreppet samtidskonst och lyfta fram hur de 

säger sig arbeta med samtidskonst i undervisningen.

1.3 Frågeställning

Hur definieras begreppet samtidskonst och hur omsätts samtidskonst enligt lärarna i 

verksamheten vid gymnasieskolans estetiska program?

•
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1.4 Tolkningar av begreppet samtidskonst

Samtidskonst som ett relativt nytt begrepp i vår nutid tolkas på olika vis då det ännu inte fått 

ett lika starkt fäste i konsthistorian som modernismen och postmodernismen. Hur begreppet 

samtidskonst tolkas av författare som skriver om samtidskonst är då relevant eftersom denna 

studie utgår från hur begreppet samtidskonst definieras och omsätts vid gymnasieskolans 

estetiska program.  

En viss begreppsförvirring råder kring ordet samtidskonst. Samtidskonst definieras som 

idébaserad konst, att idén styr innehållet och formen. En jämförelse görs med den engelska 

översättningen  som ej anses vara ett sådant vitt begrepp som samtidskonst. 

Contemporary art förklaras vara konst som bryter mot konsttraditionen på ett radikalt sätt 

gällande form, teknik och material samt att den diskuterar olika samhällsfenomen (Sandberg 

& Udd, 2007, s, 1). Samtidskonst definieras även som ett verktyg som är användbart i skolan 

gällande elevers utveckling av demokratisk kompetens. Samtidskonst gestaltas som konst av 

olika uttryck med nya tekniker och nya sätt att diskutera samhällsfrågor på (Malmqvist & 

Olof-Ors, 2005, s, 7-8). Samtidskonst förklaras på följande vis:

Den konst som säger något viktigt om vår samtid och ofta är det konst där innehållet kommer 

före formen (Jónasdottír, Widerberg, Erman, 2005, s. 2).

Illeris (2009) förklarar samtidskonst vara som en källa för diskussion och debatt kring världen 

och kulturen (s. 87). Malmqvist och Hausswolff (1999) menar att en tolkning av begreppet 

samtidskonst är bärare av komplexa betydelser och handlar om frågor kring kön, identitet, 

maktförhållande och etnicitet (s. 5). Noble och Roxhage (2009) definierar begreppet 

samtidskonst som en beteckning för konst som speglar vår nutid och konst som och skapas i 

den tid vi lever i, i vår samtid (s. 6). Vilks (2005) ser samtidskonsten som en utgångspunkt för 

debatt där frågor kring identitet, migration, genus, globalisering och mediekritik diskuteras 

och belyses (s. 26).

Av dessa olika tolkningar framgår att begreppet samtidskonst förknippas med att verka som 

ett verktyg för att diskutera och lyfta fram olika samhällsfenomen och det som händer i 

samhället och världen i dag. Samtidskonsten tolkas här vara användbar i undervisningen då 

frågor kring identitet, genus, etnicitet med mera diskuteras. Gemensamt för en del av 

Contemporary art
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författarna ovan är även att nya tekniker och uttryckssätt lyfts upp som viktiga komponenter 

när begreppet samtidskonst definieras. 

1.5 Konst som begrepp

Själva ordet  kommer från forngermanskan och betyder kunnande (Cornell, red, 1999, s. 

205). Innebörden av ordet konst har varierat under tidens gång. I Grekland under antiken 

betydde ordet konst ett praktiskt kunnande. Under medeltiden benämndes skickliga hantverk 

för konst. Det var inte förrän under 1700-talet konsten delades upp i olika grupperingar som 

musik, dans, bildkonst med mera (Nationalencyklopedin, 2010-11-23). Konsten är i ständig 

förändring och i och med detta har ordet konst använts på förseelser som är av helt olika 

karaktär. Konsten förändras i takt med samhället och dess värderingar. När fotografiet dök

upp som en konstart pågick diskussioner om detta var konst och om man fick lov att använda 

termen konst om fotografi (Cornell, red, 1999, s. 206-207).  Man kan säga att det var en 

början till den diskussion som ännu idag pågår, diskussionen om vad som är konst och vad

som ska innefattas i begreppet konst. Billgren (2008) ställer frågan ”vad är konst?”. Han 

svarar själv på denna:

Kort svar: Ett sätt att tänka.

Långt svar: Om man förutsätter att vi tänker med språket så är konst ett sätt att tänka på saker 

man inte har något annat språk för (fråga 117).

1.6 Från modernism till samtidskonst 

Jag anser att det är av vikt att ge en kortfattad redogörelse och beskrivning av konstens 

utveckling från 1900-talets början och framåt för att se hur presentationen av konst har 

utvecklats. Begrepp som är viktiga kommer i detta sammanhang att belysas historiskt. 

 inom konsten sägs ha startat någon gång mellan 1860 och 1914. Den kan i få 

ordalag beskrivas som en revolt mot de auktoritära akademierna. En drivkraft att skapa ny 

konst som skulle innefatta känslor kom att vara i centrum, formen blev viktigare än innehållet 

och det abstrakta värdet viktigare än det figurativa. I början kan modernismen beskrivas som 

en rad av olika konstnärliga experiment. Det uppstod olika ismer, riktningar inom konsten, 

som impressionismen (konst där ljuset var i fokus och att fånga ett specifikt ögonblick), 

expressionism (konst där starka känslor förmedlades), surrealism (konst av drömbilder där 

konst

Modernismen
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fantasin var i fokus) med mera. De var alla en del av modernismens utveckling och framväxt 

och kan tolkas som uttryck och svar på samhällets utveckling (Arvidsson, 2008, s. 77). 

Modernismen behöver dock inte endast ses som konstnärliga grepp och strategier utan kan 

även ses som en historia som innehåller förändringar som skedde under 1900-talet som till 

exempel värderingar gällande politik och andra samhälleliga förekomster (Hayden, 2006, s. 

10).

Postmodernismens genombrott på 1960-talet medförde ytterliggare demokratisering. 

 ifrågasatte en föreställning som modernismen förespråkade, konstnären 

som en självständig skapare. Man menade att betraktaren var den som skapade konstverket, 

konstnärerna steg ner från sina piedestaler. Konst skapades som inte hade med traditionell 

bildkonst att göra och skillnaderna mellan hög och lågkultur suddades ut. Inom 

postmodernismen ansågs alla konstnärer vara i ett beroendesammanhang av andra konstnärer 

på grund av att konsten levde av konst och att det var konsten som talade och inte konstnären 

(Edwards, 2000, s. 285). Postmodernism anses av många vara en relativt vag term och 

Engblom (1999) menar att denna term har diskuteras i olika sammanhang sedan mitten av 

1900-talet. Det var inte förrän 1987 som det i Sverige hölls en utställning för att belysa den 

postmoderna konsten. Moderna Museet i Stockholm arrangerade utställningen 

Utställningen medförde att ett flertal nya konstarter kom fram i ljuset som till exempel den 

fotobaserade konsten (s. 6). Internationellt sett menar Arvidsson (2008) att det är sannolikt att 

den amerikanske konstkritikern Leo Steinberg är den förste som använde sig av begreppet 

postmodernist i ett bildkonstsammanhang då han skrev uppsatsen ”Other Criteria” (1972). I 

denna nämner han bland annat konstnärer som Raushenberg och Duchamp (s. 81).

Kortfattat kan det beskrivas som att postmodernisterna ansåg konsten vara en social 

konstruktion medan modernisterna menade att konsten uppstod i konstverket (Vilks, 2005, s. 

61). På 90-talet i samband med en nedgång i ekonomin och även i konstvärlden började 

konstnärerna och konsten att engagera sig i det verkliga sociala samhället. Konstnärer skapade 

konst som handlade om identitet, genus, migration, globalisering och miljö. Detta var 

områden som var socialt och politiskt betydelsefulla och intressanta. Samhällets tekniska 

utveckling spelade också stor roll för konstuttrycken då videon slog igenom och en ny 

kategori av konstnärer intog konstscenen, videokonstnärer (Vilks, 2005, s. 67-68). Vilks 

(2005) benämner denna konst som uppstod på 90-talet som behandlade ämnen som genus, 

Postmodernismen

Implosion. 
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migration, identitet, globalisering och miljö som den internationella  (DIS), 

konst som baseras på det som är aktuellt och omdebatterat i vårt samhälle (s. 26). 

På grund av att studien handlar om samtidskonstens roll i gymnasieskolans bildundervisning 

menar jag att det är av vikt att presentera det utbildningsmaterial som jag har kommit i 

kontakt med under min undersökning i ämnet. För att som läsare kunna sätta sig in i 

samtidskonstens roll i skolans bildundervisning i vårt nutida utbildningssammanhang har jag 

valt att främst presentera utbildningsmaterial angående samtidskonst i undervisningen. På 

grund av att studien handlar om samtidskonstens roll i gymnasieskolans bildundervisning 

menar jag att detta är av vikt. 

Även forskning inom samtidskonst i undervisning som har varit relevant för studien 

behandlas nedan.

är en bok och ett undervisningsmaterial som 

är inriktat på lärare i olika skolformer. Malmquist och Olof-Ors (2005) syfte är att peka på 

samtidskonstens betydelse i undervisningssammanhang samt att öka lärares kunskaper kring 

samtidskonsten. Boken är framtagen utifrån en kurs ”Samtidskonst för lärare” som Moderna 

Museet och Lärarförbundet höll år 2002 och 2003. Denna kurs var avsedd för att inspirera 

lärare att använda sig av samtidskonst i undervisningen. I det första kapitlet, ”Rastrerad 

verklighet”, behandlas nya medier inom konstvärlden som exempelvis data och rörlig bild. I 

kapitel två ”Globalt lokalt glokalt” diskuteras globaliseringens betydelse inom konsten. I det 

tredje ”Cross-over” skriver skribenterna om den gränsöverskridande konsten, om hur 

konstnärer inspireras från områden som till exempel design och arkitektur. I det fjärde och 

sista kapitlet ”Om politisk medveten konst” belyses konst som samhälleliga strukturer och 

sociala kommentarer.

Ännu ett undervisningsmaterial har använts i min studie,

. Detta presenteras i form av en cd-rom, ett samtida verktyg för 

undervisning. Innehållet är framtaget av verksamma pedagoger på Göteborgs Konsthall och 

konstkonsulenter i Västra Götaland. Sandberg och Udds (2007) syfte med materialet var att 

tillgodose behovet av ett undervisningsmaterial i skolorna och visa på hur samtidskonst kan 

samtidskonsten

Samtidskonst för lärare och andra intresserade 

 Vadå samtidskonst? Introduktion till 

samtidskonst för lärare

2 Materialpresentation och forskningsöversikt
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användas i skolundervisningen. Ett bildmaterial presenteras i form av undervisningsmaterial 

och det består av 16 konstverk gjorda av 13 samtidskonstnärer. Till bilderna finns det 

tillhörande frågor som lärare kan använda sig av i undervisningen. Frågorna kan ses som 

introduktion om hur samtal om konst kan föras och kan användas inom skolundervisning men 

även inom andra områden. 

I lärarhandledningen ställs frågan varför man ska ha samtidskonst i skolan. Tips 

och exempel på hur lärare kan arbeta med samtidskonst i bildundervisningen läggs fram. 

Jónasdottir m.fl. (2005) menar att samtidskonsten speglar vårt samhälle och att den väcker 

diskussion och frågor om tillvaron vi lever i. Lärarhandledningen har som syfte att visa på att 

bildkonsten i skolans undervisning har många sidor och kan användas i ett 

ämnesövergripande arbete. Det poängteras att bildkonst ej endast behöver förknippas med 

skulptur, teckning och måleri. Författarna ger uppslag till hur lärare kan arbeta och diskutera 

kring olika konstverk och utgår från Christina Erman Widebergs konstverk . 

Verket består av teckningar från skolmiljön, elever i olika situationer. Vidare visas exempel 

på frågeställningar angående samtida verk som kan vara till hjälp för lärare när de arbetar med 

samtidskonst. Exempel på hur textanalyser, punkter och ord kan användas i lärandesituationer 

angående samtidskonst visas.

 är ännu ett handledningsmaterial och är framtaget av 

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2009. Syftet med materialet är att det ska användas 

som medel för reflektion vid betraktande av samtidskonst som rör politik, religion, historia, 

språk, kultur, identitet, migration, etik och moral. Noble och Roxhage (2009) lägger fram

tolkningsverktyg och metoder i skriften som är användbara i betraktandet av samtidskonst 

(s. 2). Tolkningsperspektiv presenteras och dessa beskrivs som redskap för att få större 

förståelse för samtidskonsten. Exempel på tolkningsperspektiv är:

vid första ögonkastet

titta på hur konstverket är gjort

analysera det visuella i konstverket

undersök konstverket utifrån ett berättandeperspektiv

leta efter innehåll i konstverket

undersök konstverket i relation till omgivningen

Shake it easy

Shake it easy

Se mer! Samtidskonst och lärande

•

•

•

•

•

•
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undersök konstnärens avsikt och bakgrund (s. 8-12).

Vidare betraktas fyra konstverk i materialet, konstverk som har visats under Göteborgs 

Internationella Konstbiennal 2009 med hjälp av de olika tolkningsperspektiven som 

presenteras ovan (s. 21-41).

Boken  utgår från ett seminarium som handlar om hur 

lärare i skolorna kan ta in samtidskonsten i skolans undervisning. Frågan ställs om det 

konstpedagogiska arbetet i skolan har hängt med de förändringar konsten har genomgått de 

senaste decennierna. I boken ger en samtidskonstnär sin syn på hur denne upplever konsten i 

dag och menar att samtidskonsten är en reflektion av vår verklighet (s. 4). Utställningar på 

Edsviks konsthall med samtidskonst diskuteras i boken. Malmqvist och Hausswolff (1999) 

sammanfattar konstens historia från modernismen, postmodernismen fram till samtidskonsten.

I  skildrar Engblom 

(2000) olika trender som har speglat det svenska konstlivet de senaste åren. I boken skriver 

han om olika samtidskonstnärer, konstutställningar och om hur föränderlig konsten är. 

Engblom diskuterar konstnärers olika sätt att uttrycka sig på olika konstnärliga platser som det 

offentliga rummet, kyrkan, gallerier, museer och konsthallar. Han skriver även om 

konstnärsutbildningen och om hur konstnärer livnär sig.

Seligmann (2000) diskuterar i sin artikel ”Børn og unge i dialog med den utilpassede 

samtidskunst” i  samtidskonstens uttrycksformer 

och frågar sig hur och på vilket sätt samtidskonsten i skolans bildundervisning kan få en större 

roll. Hon diskuterar även om man kan förmedla samtidskonst på samma vis som äldre konst 

och modernistisk konst förmedlas. Författarinnan undersöker även vilken roll konstmuseerna 

har när det gäller att förmedla samtidskonst till grundskolan och gymnasiet. 

Seligmann menar att många av de nyare konstnärerna strävar efter att göra verk som blir som 

mötesplatser och menar att det på detta vis blir ett mer krävande men ett mer demokratiskt 

och öppet konstutövande. I sammanhanget tar hon upp konstformer som video, data och foto 

och menar att mediet väljs av hänsyn till vilket innehåll konstnärerna vill förmedla. 

Seligmann menar att när det gäller att förmedla samtidskonst till eleverna är det av vikt att 

stötta eleverna att tro på sig själva som betraktare så att de kan föra en dialog med 

•

Konst är Konst allt annat är allt annat

Svensk konst. Ut ur det tomma rummet: om den svenska samtidskonsten

Samtidskunst og undervisning – en antologi
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konstverket. Med detta anser hon att eleverna inte ska försöka tolka konstverk utifrån en 

modernistisk bildanalys där formen var viktigare än innehållet.

Christensen (2000) ställer sig frågande i sin artikel ”Pragmatisk æstetik og samtidskunst i 

undervisningen” i  om varför man ska ha 

samtidskonst i bildundervisningen men menar samtidigt att det ligger i skolans uppdrag att 

eleverna ska ta del av kulturen som visar på vår nutid och framtid. Vidare frågar han sig om 

varför man överhuvudtaget ska ha samtidskonst i undervisningen då den är så mångtydig och 

komplex. Han svarar själv på denna fråga och anser att ämnet är nödvändigt då samtidskonst 

visar på samhällets politiska, sociala och ekonomiska tillstånd som är en viktig del av 

samhället. Christensen menar att inblick i samtidskonsten kan medföra erfarenhet av estetisk 

kommunikation som är avancerad i vårt moderna samhälle. Han anser även att det är av vikt 

med ämnet samtidskonst i skolans bildundervisning då det är, som nämndes ovan, en viktig 

del av vår samtid som speglar det politiska, sociala och ekonomiska i samhället. Christensen 

menar att samtidskonsten ger oss tillfälle att se på saker och ting från olika perspektiv samt att 

den ger oss individuella upplevelser. Han ger vidare exempel på samtidskonst i sin artikel som 

han anser är intressant ur ett bildpedagogiskt sammanhang.

I sin artikel ”Ungdomar och estetiska upplevelser – att lära med samtidskonst” i 

 skriver Illeris (2009) om att ungdomsforskare som Thomas Ziehe och Birgitte 

Simonsen menar att dagens ungdom har en ny slags medvetenhet om att vara sann mot sig 

själv även i lärandesituationer som är krävande. Den här nya medvetenheten menar de speglar 

sig i en empirisk forskning om hur samtidskonst upplevs av ungdomar. Denna forskning visar 

på att ungdomar anser att formell undervisning är förlegad då det gäller samtidskonst och att 

de har önskan om en undervisning där det ges utrymme för att konstverk ska fånga dem. 

Illeris diskuterar vidare i sin artikel om den relationella estetiken inom samtidskonsten som 

utmanar traditionella uppfattningar och mentala upplevelser som är individuella. Med 

relationell estetik menar hon konstformer som till exempel installationer och performanser där 

betraktarna/publiken inte längre är passiva åskådare utan är aktiva deltagare av konstverket 

som blir en social situation. När Illeris ska förklara vad hon tror att möten mellan 

samtidskonst och unga människor kan bestå av använder hon sig av tre begrepp, decentrering 

(reflektion av personliga positioner genom en decentrering) skillnad (samtidskonst som 

verktyg för att öppna upp för skillnad i olika kommunikationsformer som är sociala) och 

Samtidskunst og undervisning – en antologi

Estetiska 

lärprocesser
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förskjutning (att använda samtidskonst som en metod av att förskjuta de vanliga 

lärandesituationerna och i stället iscensätta olika relationer som konst).

I artikeln ”Enchancing Student learning Trough Arts Integration” i tidskriften 

menar Gullatt (2008) att syftet med hans forskning är att undersöka fördelarna 

med att integrera konst i undervisningen. Han menar att konsten i klassrummets 

bildundervisning betraktas vara ett kommunikationssystem, att eleverna ska använda konsten

som verktyg för att uttrycka ny kunskap på. Gullatt menar då att konsten förbättrar 

undervisningen då den på detta vis tillåter eleverna att ställa frågor utifrån den samtidigt som 

konsten genererar nya frågor. Vidare skriver han att konsten i undervisningen också hjälper 

eleverna att se världen med nya ögon och att eleverna får insikt om att problem kan lösas på 

många olika vis. I artikeln diskuteras även om konstens mångfald, mångkulturism då konsten

i undervisningen kan ha som syfte att lyfta upp minoritetsgrupper och verk gjorda av

olika grupper som till exempel latinamerikaner, indianer och andra etniciteter. (s. 20-21). 

Gullatts resonemang förknippas med ovan nämnda författares då de skriver om 

samtidskonsten som ett redskap i undervisningen för diskussion om vad som händer i världen 

och samhället, att konsten speglar det samhälle vi lever i.

Sammanfattningsvis pekar först och främst undervisningsmaterialet ovan på vilken betydelse 

samtidskonsten har i undervisningen och hur denna kan användas på olika vis i 

undervisningssammanhang. Författarna menar att samtidskonst i undervisningen kan 

användas som ett redskap då frågor om olika samhälleliga aspekter diskuteras som politik, 

historia, religion, globaliseringen med mera. Även frågor som rör identitet, grupperingar, med 

andra ord vår verklighet vi lever i kan med fördel diskuteras med hjälp av samtidskonsten 

anser de. I sammanhanget nämns olika medier och uttryckssätt som performance, happenings, 

datorn, Internet, foto med mera, medier och uttryckssätt som anses vara en del av vår nutid. 

Samtidskonsten roll i skolans bildundervisning ifrågasätts och även om konstundervisningen i 

skolan ligger i fas med vad som händer inom samtidskonsten. 

Författarnas tolkningar och åsikter menar jag visar på vilken bredd samtidskonsten har i 

undervisningssammanhang då den kan användas på så många olika vis, både analytiskt kring 

frågor som rör samhälleliga aspekter och praktiskt då det gäller att presentera olika uttryck 

och känslor.

The High 

School Journal
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I och med studien är centrerad kring det estetiska programmet med inriktning bild och form 

anser jag att det är av vikt att ge en strukturbild av hur programmet är uppbyggt.

Skolans bildundervisning på gymnasieskolans estetiska program ses som ett 

studieförberedande program då det ger eleverna en god grund för fortsatta studier både inom 

praktiska och teoretiska ämnen. 

Programmets karaktärsämnen innefattas huvudsakligen av:

BF1201- Bild 150 poäng

BF1202 – Bild och form 50 poäng 

BF1204- Form 150 poäng. 

Utöver dessa ämnen tillkommer gemensamma karaktärsämneskurser som: 

Nutida konst 50 poäng 

Kultur- och idéhistoria 100 poäng. 

Kärnämnet Estetisk verksamhet, ESV1201 50 poäng, läser alla på gymnasiet oavsett program. 

Eleverna kan även välja valbara kurser som Fotografisk bild och Rörlig bild samt valbara 

kurser inom de olika ämnena (Skolverket 2000). 

3.1 Programmål

Gällande det estetiska programmets verksamhetskaraktär och uppbyggnad står det skrivet i 

dess programmål att utbildningen ska ge eleverna en förståelse för olika uttrycksformer inom 

det konstnärliga. Även diskussion kring uppfattningar om konst ska det ges tillfälle för i 

utbildningen. 

I programmål för Estetiska programmet står det att ett av dess syfte är att ”ge eleverna vana 

vid att möta, uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter”. Det står även att skolan 

ska ansvara för att eleven vid fullföljd utbildning ”har (...) kännedom om nutida nationella och 

internationella strömningar och estetiska uttryck” (Skolverket 2008). Att ge eleverna vana att 

3 Styrdokument

•

•

•

•

•
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möta, uppleva och analysera konstuttryck kräver att eleverna ska få ta del i det samhälleliga 

konstutbudet. 

Enligt författarna av bakgrundsmaterialet till studien representerar samtidskonst olika 

uttryckssätt och medier som kan vara relevant att ta upp och visa för eleverna då det i 

programmålet står att eleverna ska få förståelse för olika konstnärliga uttrycksformer. Vikten 

av att eleverna ska få uppleva och analysera olika konstarter förknippas med betydelsen av att 

eleverna ska få tillfälle att besöka konstutställningar och konstmuseer. Seligmann (2000) 

undersöker vilken roll konstmuseerna har då det gäller att förmedla samtidskonst. Noble och 

Roxhage (2009) tar upp olika tolkningsverktyg och metoder som är användbara när elever ska 

betrakta samtidskonst vid olika tillfällen som bland annat besök vid konstutställningar. För att 

ge eleverna vana att uppleva, analysera och möta konstarter som programmålet för det 

estetiska programmet förespråkar kopplar jag ihop detta med Illeris (2009) och Seligmanns 

(2000) diskussion om att betydelsen av att eleverna får tillfälle att föra en dialog med 

konstverket. Illeris (2009) skriver också om just ungdomars önskan om en undervisning där 

de tillåts att bli fångade av konstverket.

För att då programmålet ska bli uppfyllt, att elever ska få kännedom om internationella 

strömningar som är nutida inom konsten och att få vana att uppleva, möta analysera olika 

konstuttryck, krävs besök på konstutställningar, konstmuseer, gallerier med mera. Dessa 

besök leder förhoppningsvis vidare till reflektion och analys i undervisningssammanhang.
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4.1 Urval och avgränsning

Jag har valt att intervjua fyra bildlärare som undervisar på gymnasieskolans estetiska program 

med inriktning bild och form. På grundskolan lär sig eleverna först och främst de 

grundläggande teknikerna inom bild och form som till exempel färglära och perspektiv. Jag 

anser att denna avgränsning krävs då jag undersöker hur begreppet samtidskonst uppfattas, 

tolkas av lärarna och hur samtidskonst används i bildundervisningen. 

De skolor som kontaktades låg i fyra olika kommuner. Avsikten var att geografiskt sprida 

kontakten mellan informanterna för att på detta vis komma ifrån att lärare på samma skola var 

påverkade av varandra. En av informanterna fick dock förhinder i sista stund och kunde ej 

medverka. Jag valde då att intervjua totalt fyra lärare där två lärare arbetade i samma 

kommun. Detta val visade sig vara fruktbart för studien. 

4.2 Datainsamlingsmetod

Analysunderlaget i undersökningen består av ett intervjumaterial där intervjufrågor med 

följande svar sammanställs. Vid intervjuerna har en diktafon använts som ljudupptagare. 

Frågeteman där de intervjuade svarar fritt på frågor har nyttjats. Intervjuerna är en blandning 

av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer då jag har för avsikt att ingripa så lite som 

möjligt men ändå har frågeteman som följes till viss del (Denscombe, 1998, s. 135).

Frågeområden som har berörts under intervjuerna är följande:

vad innefattar informanterna i begreppet samtidskonst

samtidskonstens betydelse i skolans bildundervisning

hur samtidskonst används i undervisningen

vilken roll har samtidskonsten i skolans bildundervisning.

4 Metod och teoretiska utgångspunkter

•

•

•

•
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4.2.1 Transkription

Jag är medveten om att det vid transkriberingen av intervjuerna sker en egen tolkning (Kvale 

& Brinkman, 2009, s. 200). En diktafon har nyttjats vid intervjutillfällena i syfte att kunna 

skriva ut informanternas utsagor. I det transkriberade materialet har talspråk använts som i 

analysen har översatts till skriftspråk för att få ett läsvänligt material med flyt och 

sammanhang. Detta har även gjorts av etiska skäl då talspråk ibland kan uppfattas som 

osammanhängande och klumpigt (Kvale & Brinkman, 2009, s. 204). Tonfall, pauser har 

markerats då detta kan vara av vikt för analysen (Johansson & Svedner, 2006, s. 43). Nedan 

följer en beskrivning av tecken som använts i transkriberingen:

[  ]   Inom klamrar har korta yttringar infogats som mm eller ee

= Markeras i slutet av en rad och i början av nästa när det inte är paus i 

meningarna

(..) Punkterna inom parentestecknet markerar pauser, ju fler punkter desto längre 

paus

Ord Understrykning av ett ord markerar att informanten lägger betoning på detta

((  )) Inom en dubbelparantes anges min egen beskrivning

:   Kolon anger en förlängning av ett ord, ju fler kolon desto längre ord

4.3 Etik

Av etiska skäl har konfidentialiteten värnats för informanterna och med hänsyn till detta har 

fingerade namn använts (Kvale & Brinkman, 2009, s. 203). Konfidentialiteten kan ge den som 

forskar frihet i tolkning av utsagor utan att bli motsagd (Kvale & Brinkman, 2009, s. 89). 

Detta har jag haft i åtanke då jag med största möjliga noggrannhet har återgett informanternas 

utsagor. Skolorna och städernas namn nämns således inte. Namnen jag valt att använda mig 

av är Per, Maria, Karin och Rut. För att ge intervjuerna trovärdighet för informanterna 

informerades de innan intervjuerna utfördes om syftet med intervjun så att de blev medvetna 

om detta. Informanterna lämnade även sitt tillstånd för inspelning av intervjun innan den 

utfördes (Johansson & Svedner, 2006, s. 44).

Sett ur ett genusperspektiv är tre av informanterna kvinnor och endast en är man. I en 

diskursanalys är det inte av vikt vilka informanterna är utan fokus ligger på hur de talar kring 

vissa fenomen och vilka diskurser som framträder. 
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4.4 Diskursbegreppet

En  kan tolkas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 13). För att vidare förklara kan diskurser ses som ”historiska specifika och 

skilda sätt att tala om samma fenomen existerar vid olika tidpunkter i historien” (Ericsson, 

2006, s. 47). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att  är en social text och ett 

begrepp som inbegriper alla sorter av språkanvändningar i sociala, muntliga och skriftliga 

sammanhang som skriftliga dokument och uttalanden (s. 460). När språket används 

konstrueras verkligheten. Med hjälp av språket avgränsar och utesluts diskurser. Diskurser 

kan medverka till att bygga upp sociala relationer, sinnen och världar och kan även vara 

förbundna med sociala och kulturella fält där de aktiveras av personer (Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 9-13). Med andra ord är diskurser olika sätt att berätta och tala om 

verkligheten och diskurser kan då liknas vid att vara olika bilder av världen. Nya diskurser 

uppstår i vårt samhälle och på grund av att diskurser förändras över tiden kan de ses som 

”strukturella koder som gör anspråk på att definiera samhället” (Ericsson, 2006, s. 46). 

4.5 Diskursanalys som metod 

I en diskursanalys granskas språkliga processer i relation till hur en social verklighet blir till. 

Intresset för hur verkligheten är, är inte av intresse i en diskursanalys (Nylén, 2005, s. 38-39). 

Diskursanalys är ett socialkontruktionistiskt angreppssätt, en ny teori om samhälle och kultur 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 11). Det som den enskilde individen uppfattar som 

verklighet är socialt konstruerat beroende på individens synvinkel eller perspektiv och på det 

som individen tolkar in som ren fakta. Vidare menar då Lindgren (2006) att ett 

socialkonstruktivt angreppssätt är en konstruktion av sociala krafter, händelser av historisk 

karaktär samt av olika ideologier (s. 36). 

En metodologisk idé i en diskursanalys är att tänja på gränser och via detta få förståelse för 

kärnan i diskursen samt för var de yttre gränserna går (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13). 

Diskursanalys beskrivs av Alvesson och Sköldberg (2008) som besläktad med 

postmodernismen då de menar att diskursanalysen som postmodernismen tar avstånd från att 

språkanvändning ses som en spegling av världen (s 387).

diskurs

diskurs
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Diskursanalys som metod används i denna studie i syfte att undersöka hur samtidskonst 

definieras av lärarna när de talar om begreppet samtidskonst samt hur de säger sig omsätta 

samtidskonst i bildundervisningen. I studien analyseras då även strategier för hur lärarna 

legitimerar sin användning eller frånvaro av samtidskonst i undervisningen. 

4.6 Analysverktyg

Utgångspunkten för analysen är att intervjuerna ses som en social interaktion där både svar 

och frågor i det transkriberade materialet analyseras (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

121). I de halvstrukturerade intervjuerna i studien har frågeteman nyttjats. Dessa har använts i 

olika ordningsföljder och ibland även med olika formuleringar (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 118). Analytiska begrepp som har använts är 

och .

I en diskursanalys ser man på människors utsagor som att det i dessa framkommer en hel del 

variationer, att samma fenomen kan beskrivas på olika sätt av olika personer men också av 

samma person (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 464). Det kan då uppstå en  av 

beskrivningar (Lindgren, 2006, s. 44-45). I en diskursanalys kan teman identifieras och med 

hjälp av dessa kan variationer utrönas (Ericsson, 2006, s. 62). Vidare har begreppet variation 

använts i syftet att undersöka bildlärares olika sätt att tala om begreppet samtidskonst och hur 

de säger sig använda samtidskonst i undervisningen.  

används för att identifiera kännetecken (Ericsson, 2006, s. 64). 

Kännetecken som att vissa egenskaper tilldelas vissa grupper av människor som till exempel 

poliser, rockstjärnor, missbrukare med mera. Med kategorikvalificering uppstår 

kategoritillhörighet som medverkar till gränsdragningar. I kategoritillhörigheter ingår även

handlingsmönster, känslor, berättelser och åsikter (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 8).

Analysverktyget har nyttjats. Det förklaras som när ett starkt beskrivande 

uttryck eller ord har använts för att poängtera en åsikt eller mening (Ericsson, 2006, s. 66). 

variationer, kategorikvalificering, 

extremisering  funktion

variation

Kategorikvalificering 

extremisering 
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I en diskursanalys är språket i fokus och via ovan nämnda analysredskap undersöks hur 

lärarna talar när de legitimerar just sitt sätt som det riktiga när de beskriver samtidskonstens 

roll i skolans undervisning samt när de definierar begreppet samtidskonst. Vilka retoriska 

strategier och argument informanterna använder sig av när de förmedlar sina definitioner av 

samtidskonst är något som behandlas i studien. 

I analysen har jag ställt mig frågor som ”vad står på spel” i detta uttalande. Att fråga vad som 

”står på spel” kan användas i syfte att söka motsägelser (Lindgren 2006, s. 86). Vidare har då 

vilken funktion och konsekvens informanternas argument får när de uttalar sig om begreppet 

samtidskonst och samtidskonstens roll i skolans undervisning analyserats.

Begreppet  har använts:

i syfte att söka efter vad diskurserna gör, vilka funktioner de retoriska kommentarerna får (…) 

bekräftar eller undergräver de (Lindgren, 2006, s. 87).

4.7 Metodkritik

Validitet används som begrepp till största del av forskare som tillämpar kvantitativ forskning 

(Denscombe, 1998, s. 124). De båda begreppen validitet och reliabilitet betonar det moraliska 

och inte bara det metodologiska i undersökningen. Begreppen kan användas på ett sätt som är 

relevanta i en kvalitativ metod där intervjun används som redskap (Kvale & Brinkman, 2009, 

s. 263).

4.7.1 Validitet och reliabilitet 

 kan förklaras som att vara ”ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta”, med 

andra ord giltigheten i analysen.  kan förklaras som ett uttryck för ”noggrannheten 

i mätningen” (Nationalencyklopedin, 2010-09-23). Reliabiliteten, med andra ord 

tillförlitligheten, handlar om metoderna i forskningen. Forskningsprocessen ska vid uppnådd 

reliabilitet inte ge varierande resultat gång från gång samt att samma resultat ska uppnås 

beroende på vem som genomför den (Denscombe, 1998, s. 125). 

Det är i en diskursanalys problematiskt att tala om validitet och reliabilitet då en diskursanalys 

präglas av ett annorlunda tänkande som inte liknar det traditionella sättet att tänka på som 

funktion

Validitet

Reliabilitet
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fokuserar på om metoderna i en forskning uppnår en slags sanning. En diskursanalys går inte 

ut på att leta efter en dold mening utan på att det ska bildas ett sammanhang som är 

meningsfullt. Med andra ord kan då inte frågan besvaras om en tolkning är falsk eller sann. 

För att detta ska kunna ske så måste man veta vad en fullständig sanning är (Lindgren, 2006, 

s. 89). Utgångspunkten i en diskursanalys är att det är diskursen i sig som är målet för 

analysen. I analysen undersöks olika mönster som uppstår i olika utsagor och vilka sociala 

konsekvenser som uppstår vid diskursiva verklighetsförankrade framställningar som är olika 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). Jag är medveten om att jag gör en tolkning av 

informanternas utsagor. Det finns en risk i en diskursanalys att egna värderingar, kunskap 

blandas in i själva analysen. Det gäller då att vara observant att inte gå i denna fälla (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s 28). 
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5.1 Samtidskonst som en process och en del av utvecklingen

Rubrikerna som följer i analysen är utformade från hur informanterna talar om och hur de 

sätter ord på olika åsikter och uttalanden när de talar kring samtidskonstens roll i skolans 

bildundervisning och hur de säger sig omsätta samtidskonst i sin undervisning. En del 

rubriker är även utformade från hur författaren till studien har tolkat hur och på vilket sätt 

informanterna talar kring ämnet som diskuteras.

I citaten som följer nedan benämns informanterna och intervjuaren vid första bokstaven i sitt 

namn. 

5.1.1 Samtidskonst som en del av utvecklingen

Maria talar kring begreppet samtidskonst som om att det är allt som rör sig nu, det som händer 

inom konstlivet som installationer, happenings, performance, musik med mera och menar att 

samtidskonsten har en stor roll i undervisningen. Hon berättar att samtidskonsten följt henne 

under lärarutbildningen och uttalar sig som följer om den: 

M: Jag tycker ju att den är superviktig.

En jämförelse görs med äldre kollegor som Maria menar framhåller det traditionella måleriet. 

M: [Eee] jag är nog väldigt positiv till samtidskonst, alltså jag ser det som en del av 

utvecklingen, medan jag tror att (…) de äldre kan kanske vara lite bakåtsträvande =

E: [Mm]

M: = alltså, som sagt, alltså de är ju vana att måleriet har en stor roll.

Vidare menar Maria att de äldre kollegorna anser att måleriet har en stor roll. Detta kan dels 

tolkas som att hon gör åtskillnad mellan måleri och samtidskonst och dels som att måleri är ett 

uttryckssätt som Maria ej kopplar ihop med begreppet samtidskonst. Maria legitimerar sin 

definition av samtidskonst när en jämförelse görs med vad de äldre kollegorna anser om 

samtidskonst. Genom att tala om att samtidskonsten är en del av utvecklingen är det ett 

argument som får den effekt att den tycks vara något mycket betydande. 

5 Analys 
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Effekten av Marias uttalande om ett positivt ställningsstagande till samtidskonst och att den är 

 medverkar till ytterligare förstärkning av att hennes argument om att samtidskonst 

är något viktigt. Hennes uttalande och argument om samtidskonsten får en funktion som 

bidrar till att lyfta upp samtidskonstens betydelse. Detta gör Maria genom att använda ett 

starkt beskrivande ord och uttryck som  i syfte att förstärka sin åsikt. En 

kategorisering används för att övertyga om att hennes definition av samtidskonst är sann, en 

ålderskategorisering. En  uppstår när Maria tilldelar de äldre kollegorna 

vissa kännetecken som att om man är gammal så är man bakåtsträvande och att de gör allt av 

vana medan yngre ser mer på utvecklingen och är positivt inställda till allt nytt. Två 

kategorier av lärare skapas här, en som innefattar de äldre som enligt Maria inte är 

intresserade av installationer och den nya kulturen och en kategori av yngre lärare som 

bejakar allt det nya, nya uttryckssätt med nyskapande tekniker.

5.1.2  Ur ett historiskt perspektiv 

Per är tjugo år äldre än Maria och arbetar på en annan skola. Enligt Marias 

ålderskategorisering skulle då Per tillhöra den kategori av lärare som inte bejakar den nya 

kulturen. När Per talar om samtidskonst sätts den i en historisk kontext och han talar om 

påverkan av historiska strömningar som bland annat de två världskrigen och modernismens 

frammarsch. Per menar att samtidskonst är allt efter 1900 och att det är viktigt att man börjar 

förklara vad som skett efter 1900 inom konstens utveckling. Detta kan tolkas som att Per 

strävar efter att uppnå trovärdighet med en professionalism när han talar om konstens 

utveckling från 1900-talets början och framåt. Han tillägger också att samtidskonst är det som 

är nu. Att sätta samtidskonsten i en historisk kontext kan även vara en retorisk strategi 

gällande legitimeringen av sitt sätt att tala om begreppet samtidskonst. En viss tveksamhet 

eller motstånd till att definiera begreppet samtidskonst kan rönas. Detta förstärks ytterligare 

när Per säger:

P: [Aaa], men jag brukar inte bry mig om de där begreppen, alltså överhuvudtaget, utan om det 

är någonting som är nutid som är aktuellt då tar jag upp det.

Detta kan tolkas som att Per ser samtidskonsten som en del av konstens utveckling och inte ett 

begrepp i sig själv. Ett motstånd till kategorisering av begrepp kan skönjas när Per säger att 

han inte brukar bry sig om ”de där begreppen”. 

superviktig

superviktig

kategorikvalificering
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Karin talar om begreppet samtidskonst med en viss tveksamhet:

K: [Eee] samtidskonst (…..) ja, det är väl det som tar vid efter modernismen (…) kanske…

Karin sätter begreppet samtidskonst i en historisk kontext genom att koppla ihop det med 

modernismen. Hon fortsätter att tala om att det överhuvudtaget är svårt att dra gränser inom 

konsthistorien och påpekar att det finns ju så olika sätt. Karin preciserar inte vad hon menar

med olika sätt men jag tolkar det som olika uttryckssätt. Pronomenet  används när Karin 

talar om att det är svårt att veta var  ska dra gränsen. Detta kan dels tolkas som att 

används som ett redskap för legitimering av begreppet samtidskonst i och med att det 

uppfattas likadant av fler personer eller dels som en osäkerhet i resonemanget kring definition 

av begreppet samtidskonst. Hon avslutar sitt resonemang med att säga:

K: Men, samtidskonst är väl det som tillhör samtiden ((säger hon med betoning på samtiden och 

skrattar till)).

Karin tycks här definiera begreppet samtidskonst genom att först koppla ihop det med 

modernismen och sedan säga att samtidskonst är något som tillhör samtiden. Någon vidare 

förklaring på vad hon innefattar i samtiden framkommer dock inte. Karins argument för vad 

hon tolkar in i begreppet samtidskonst upplevs vara relativt vaga. Konsekvensen av att Karin 

skrattar när samtiden nämns medverkar till att effekten i argumenteringen kring begreppet 

samtidskonst ytterliggare försvagas.

Rut börjar med att tala om begreppet samtidskonst som något som tog sin början vid när 

bildkonsten förändrades på grund av fotografiets inträde. Hon menar att kubismen, 

impressionismen, expressionismen och alla de olika ismerna från modernismen pågår 

fortfarande, att allt går i cykler och att inflytandet från mästarna fortfarande är påtagligt. Även 

Per talar om att ismerna fortgår och att de har trådat in i varandra i dagens konstuttryck. Rut

avslutar sitt resonemang med att säga:

R: Det börjar där och sedan är det naturligtvis det som pågår här och nu.

man

man man
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Även Rut talar om samtidskonsten ur ett historiskt perspektiv samt att de olika konstismerna 

fortfarande pågår. Med detta underbygger hon sitt resonemang med att se samtidskonst som 

en pågående process. 

5.2 Omsättning av samtidskonst i gymnasieskolans bildundervisning 

I följande avsnitt beskrivs hur informanterna säger sig omsätta samtidskonsten i 

undervisningen. 

5.2.1 Frihet i uttryck

På frågan om Maria använder sig av samtidskonst i sin undervisning svarar hon:

M: Ja, det gör jag, det gör jag.

Genom att upprepa sitt svar förstärker Maria budskapet att det är viktigt för henne att använda 

sig av samtidskonst i sin undervisning. Hon berättar vidare att eleverna arbetar med ett 

temaarbete där de får välja att arbeta med installationer, happenings, performance, videokonst 

eller ljudkonst. Marias tidigare definition av begreppet samtidskonst som den nya kulturen 

tycks spegla sig i hennes sätt att tala om hur eleverna arbetar med samtidskonst i 

undervisningen. Eleverna får välja mellan en rad olika uttryckssätt. Maria vill skapa en frihet i 

uttryck när eleverna får välja mellan olika uttryckssätt i undervisningen. Detta kan tolkas 

spegla hennes definition av samtidskonstens frihet i allt det nya och i de nyskapande 

uttryckssätten. 

Maria beskriver samtidskonsten som en del av utvecklingen och en del av den nya kulturen 

och menar att den medverkar till att vidga elevernas uttryckssätt. Hon talar om att hon vill få 

in ”det nya” i undervisningen med att nämna konstnärer som hon menar är nytänkande i sina 

sinnen. Via dessa konstnärer vill hon att eleverna ska få inspiration av de ”nyare” 

konstnärerna. Konstnärerna hon talar om arbetar med abstrakt konst. Maria kopplar den 

abstrakta konsten till samtidskonsten och menar att det är svårare att få elever i årskurs ett än i 

årskurs tre att arbeta med den abstrakta konsten. Hon säger:

M: Alltså, spärren har släppt fram till trean.
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När Maria talar om att det förekommer en spärr hos eleverna fram till årskurs tre tycks hon 

mena att det är svårt att omsätta samtidskonst i ettornas undervisning, att det handlar om 

mognad. Via detta uppstår en uppdelning, de yngre eleverna som har svårare att ta till sig 

samtidskonsten i undervisningen och de äldre som har släppt spärren och lättare tar till sig 

den. Per talar också om eleverna i årskurs tre som ”mogna och självständiga” och att de är 

”beredda på att göra rätt så mycket för att nå dit de vill”. Han menar att det händer mycket 

under tre år som gör att eleverna i årskurs tre kan ta till sig samtidskonst och diskutera kring 

den på ett mognare vis än de yngre eleverna.

5.2.2 Duktiga elever

När Per talar om hur han säger sig använda samtidskonst i sin undervisning berättar han om 

ett exempel där eleverna arbetade med kuber inspirerade av surrealisten Dalis porträtt i cirklar 

av hans fru. Denna övning syftade till att få eleverna att förstå hur avancerat måleri Dali 

arbetade med utan att använda sig av nutidens nya tekniker. Per fortsätter att beskriva hur 

eleverna har arbetat med centralperspektivet, kubismen, expressionismen, surrealismen och 

dadaismen. När han får frågan om installationer, happenings med mera används som 

uttryckssätt i undervisningen svarar han:  

P: Ibland så har det blivit så att de som har fördjupningskursen, det beror ju på vem eleven är. 

Det har varit så eftersom vi ger dem personliga uppgifter då. Ibland så är det (…) alltså en del 

elever är jätteduktiga och då ser man att de kör fast och då måste man provocera dem ibland =

E: [Mm]

P = och då kan man ge dem en sådan uppgift som de aldrig någonsin gjort innan, alltså en form 

av (…) [Ee] installation. Jag visar också exempel på annan idébaserad konst och det är ofta 

installationer och sådant.

Per tycks tala om den idébaserade konsten som något svårt och utmanande för eleverna. För 

att hans åsikt ska verka övertygande används ordet I detta sammanhang talar Per 

om en grupp elever som han benämner . Hur de andra eleverna som inte är 

 benämns nämns ej men att det förkommer kategorier av elever är uppenbart då 

han benämner en grupp som Per talar också om att han vill  de duktiga 

eleverna med uppgifter de aldrig har gjort innan. Dessa ord får en funktion att förstärka hans 

resonemang kring hur han talar om den idébaserade konsten. Med föreställningen om att den 

idébaserade konsten är något svårt och utmanande bekräftar Per att idébaserad konst sällan 

jätteduktiga.

jätteduktiga

jätteduktiga

jätteduktiga provocera.
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används i undervisningen och om den gör det är sådan konst bara till för de duktiga. 

Konsekvensen av hans uttalande blir att det tycks som att han upplever den idébaserade 

konsten som provocerande. 

5.2.3 Osäkerhet 

Karin får frågan om hur eller om hon arbetar med samtidskonst i sin undervisning.

K: Man jobbar ju med idéarbete och analys [åå] tolkningar och sådant runt bilderna och 

skulpturerna man har gjort [eeee] så hamnar man ju lite nära samtidskonsten sätt och formulera 

och tänka.

När hon svarar på om hur eller om hon arbetar med samtidskonst i sin undervisning kopplar 

hon ihop samtidskonst i undervisningen med att eleverna ska arbeta utifrån rum och 

upplevelser och att de ska arbeta med idéarbete och analys. När Karin talar om detta kan en 

osäkerhet skönjas kring hur hon säger att samtidskonst omsätts i undervisningen. Hon 

uttrycker sig att man hamnar lite nära samtidskonstens sätt att formulera och tänka. Detta kan 

tolkas som att hon menar att hon inte arbetar med samtidskonst men att hon nästan arbetar 

med samtidskonst. Det tycks utav detta som att Karin själv är osäker på om hon verkligen 

arbetar med samtidskonst i sin undervisning. Denna osäkerhet kan knytas till hur Karin

definierar begreppet samtidskonst i föregående avsnitt då hon talade om begreppet 

samtidskonst med en viss tveksamhet. Karin talar om begreppet samtidskonst och hur hon 

omsätter samtidskonst i sin undervisning på samma sätt. 

5.2.4 Samtidskonst/nutidskonst

Rut menar att hon använder sig av samtidskonst hela tiden i sin undervisning.

E: Får du in samtidskonsten i undervisningen?

R: Jaha, det tycker jag

E: Hur då?

R: Till exempel en sådan klassisk uppgift som när vi jobbar just [Eee] med konstnärer eller 

ismer eller någonting sådant =

E: [Mm]

R: = då, dels får de ju ta reda på en massa och granskar fakta om en vis konstnär då och sedan 

ska de då försöka tillämpa det i sitt eget måleri också. Det kan till exempel vara färgdominans 
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som de gör sin egen tolkning på. Detta för att de liksom ska förstå varför den konstnären kom att 

jobba på det sättet.

Hon ger även exempel på när eleverna hade modellmåleri och det var en elev som använde 

sig av fasetter i sitt måleri och kopplade detta till kubismen. Samtidskonsten kopplas ihop 

med konstens olika ismer och betoning läggs på att arbeta med klassiska uppgifter. Här knyts

informantens sätt att arbeta med samtidskonst till sitt sätt att definiera begreppet samtidskonst, 

att det ses ur ett historiskt perspektiv och att konstismerna fortfarande pågår med inverkan av 

de stora mästarna. I samband med att samtidskonst i undervisningen diskuteras kommer vi att 

tala om nutidskonst kontra samtidskonst i undervisningen.

R: Nutidskonst är ju det som (…) visas på salongerna i dag.

Rut menar att hon diskuterar och tittar på nutidskonst med eleverna men ”kanske inte jobbar 

så mycket på det sättet”. Vidare definierar hon nutidskonst som:

R: Men förr eller senare hamnar ju nutidskonsten ändå i samtidskonsten. Jag menar, ja, jag vet 

inte vad jag ska säga men det är väl inte någon större skillnad egentligen utan det är väl mest 

bara det att nutidskonst inte behöver vara etablerat på något sätt, det kan ju vara någon sorts 

protest, alltså typ Anna Odell.

Jag frågar vidare:

E: Men har ni några projekt eller teman om nutidskonst?

R: Ja, det har vi med jämna mellanrum. Jag kan ta ett exempel om en grej som vi hade med 

stolar. Vi gjorde en happening ((hon skrattar till)). Vi hade en konstnär till hjälp som också 

inspirerade eleverna. Alla hade en vitmålad stol och vita kläder och så gick vi ner till Storgatan 

och satt på rad (…) =

E: Jaa

R: = ja, och de blev liksom själva sitt konstverk.

Här talas det på varierad sätt om nutidskonst i undervisningen. I ena stunden arbetar inte 

eleverna så mycket med nutidskonst men i andra stund talas det entusiastiskt om en happening 

som definieras som nutidskonst. Nutidskonst definieras också som något som visas på 

salongerna och samtidigt som något som inte behöver vara etablerat. Vidare berättas det om 
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hur eleverna i årskurs ett ska få göra om sig till ett levande konstverk och gå omkring på stan i 

sina munderingar. 

När Rut talar om hur hon använder sig av nutidskonst i sin undervisning görs en koppling till 

hur Maria beskriver hur hon använder sig av samtidskonst i sin undervisning. För Maria tycks 

det vara viktigt med frihet i elevernas uttryck och att de får möjlighet att arbeta med 

nyskapande uttryckssätt. Hon talar om samtidskonsten som ”allt det nya” som omger oss. Rut 

relaterar till modernismens ismer när hon talar om samtidskonsten i sin undervisning och talar 

om nutidskonst på samma vis som Maria talar om samtidskonst. 

5.3 En tilldelad roll eller inte

Om eller vilken roll samtidskonsten har i undervisningen enligt informanterna beskrivs i detta 

avsnitt.

5.3.1 Små och stora ord

På frågan om vilken roll Per anser att samtidskonsten har i hans undervisning svarar han att 

det finns de som säger att konsten förklarar vår tid men att han inte håller med om detta 

uttalande. Han menar att konsten är ett av många uttryck och om den har en roll så skulle 

denna vara individuell. Vidare anser Per att ett kultursamhälle inte endast kan byggas på 

konsten och anser att vi överlever utan konsten bara vi får mat, vatten och värme.

Han menar att för man ska kunna uppskatta konsten till fullo och beröras av känslomässigt 

starka upplevelser så får man ”plocka ner den” innan. Per uttrycker sig med både små och 

stora ord. Han använder ett starkt ord som  och i nästa stund ordet  i samband 

med högts primära faktorer som mat, vatten och värme. På detta vis tycks han förringa 

samtidskonstens betydelse i undervisningen då han inte direkt svarar på frågan om vilken roll 

han anser att samtidskonsten har i undervisningen. På samma fråga svarar Maria: 

M: Jag tycker ju den är stor. Jag måste ju säga att jag ser skillnad på de kollegorna som är äldre 

än mig. 

Ännu en gång talar Maria om sina äldre kollegor. Hon menar att de inte finner installationer 

”och sånt” intressant utan att de vill framhålla måleriet. Maria säger att hennes kollegor runt 

60 år uttrycker sig följande om installationer:

överlever bara
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M: Äh, installationer, vad är det för skit.

E: Jaha

M: Fast jag tycker att det är kul, man får en dialog på det sättet också eftersom jag står vad jag 

står och de står i sitt hörn liksom =

E: [Mm]

M: = så har man en rätt spännande dialog.

Även i denna fråga uppstår en kategorisering av vad äldre och yngre lärare står för. Maria 

säger att hon står på ett ställe och de äldre står på ett annat i ett hörn. Hon talar om att de äldre 

kollegorna står ”i sitt hörn” och genom att placera dem muntligt i ett hörn förstärker detta att 

hon anser att hennes åsikter är de riktiga. Även när hon nämner att det är kul att föra en dialog 

med dem förstärker detta att hon verkar säker och trygg i sina åsikter om samtidskonstens roll 

i undervisningen. När Maria använder sig av ordet  för att beskriva hur hennes äldre 

kollegor talar om installationer stärker hon att hennes bild av samtidskonst är den riktiga. 

Maria använder sig av ordet , att samtidskonstens roll är stor. Att tala om samtidskonstens 

roll som stor tycks Maria även här legitimera hennes egen uppfattning om samtidskonstens 

roll i undervisningen. Vidare menar Maria att samtidskonsten vidgar elevernas uttryckssätt 

när de får arbeta med det som hon benämner ”det nya” i undervisningen. Med ”det nya” 

menar Maria ett nytänkande sinne i konsten. Åter försöker Maria legitimera eller styrka sin 

bild av samtidskonst som den riktiga då hon menar att samtidskonsten vidgar elevernas 

uttryckssätt.  

5.3.2 I form av ett brus

Karin upplever att samtidskonstens roll i undervisningen är att ställa frågor. Hon menar att 

samtidskonst handlar om upplevelser och att ta in konst på ett annat plan.

K: Ibland kan ju det här bara vara i form av ett brus, eftersom man får tolka själv.

Karin talar vidare om att det var på detta vis man tog sig vidare från modernismen, att 

tolkningen av konsten lämnades över mer till betraktaren. Vad Karin menar när hon talar om 

”ett brus” framkommer inte tydligt. Det kan tolkas som att ”bruset” är när man tar in konst på 

ett annat plan via upplevelser. På frågan om vad hon anser vara samtidskonstens roll i 

undervisningen svarar hon tydligt, att ställa frågor. Hon kopplar ihop samtidskonstens roll i 

skit

stor
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undervisningen med att ställa frågor och att eleverna ska besöka utställningar. Karin menar att 

i utställningssammanhang väcks frågor bland eleverna när de betraktar andras bilder, frågor 

som, vad har hon tänkt med det här, det här kan kanske jag göra. Karin kopplar också ihop 

samtidskonstens roll i undervisningen med att vara ett verktyg för identitetssökande och 

menar att samtidskonsten kan användas i syfte att berätta om vem man är. Hon säger:

K: De är ju väldigt upptagna av sig själva i den här åldern och det här att man funderar mycket

över identitet. En grej är ju då att göra saker som berättar vem man är och där är samtidskonsten 

ett bra sätt att göra det på. Man blir ju inte ifrågasatt utan man är ju personligt engagerad och vill 

berätta eller skapa upplevelser eller någonting.

När Karin blandar in begreppet identitet i samband med samtidskonstens roll i skolans 

bildundervisning talar hon om samtidskonsten på ett annat vis än när hon definierade 

begreppet samtidskonst. Hon svarar tydligt på vad hon anser om dess roll i undervisningen 

och lyfter upp samtidskonstens betydelse när hon säger att den är ett verktyg för 

identitetssökande. Gällande Karins definition av begreppet samtidskonst var denna ganska 

vag. Detta tycks tyda på att Karin talar på varierade sätt om samtidskonst beroende på i vilket 

sammanhang hon talar i.  

När Rut definierar samtidskonstens roll i undervisningen berättar hon att hon brukar gå på 

konstutställningar med eleverna där de tittar på samtida konst. Under dessa besök säger Rut 

att hon uppmuntrar eleverna till att reflektera, analysera samt hämta inspiration av konsten de 

betraktar. Via sitt sätt att tala om hur hon kopplar ihop samtidskonsten med olika konstismer 

menar Rut att samtidskonstens roll i skolans bildundervisning blir att eleverna lär sig av att 

tillämpa olika konstnärers stilar i sitt eget måleri. 

5.4 Samtidskonst som verktyg för reaktion och provokation

I följande avsnitt talar informanterna om och i så fall hur samtidskonsten väcker reaktion hos 

eleverna. I detta sammanhang nämns Anna Odells och Lars Vilks namn då de är två personer 

som har omtalats i medierna en hel del med omdebatterade verk. Dessa verk, som även nämns 

i studiens inledning, kopplar informanterna ihop med konst som väcker reaktion. 
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5.4.1 Anna Odells verk

Maria talar följande om hur eleverna reagerar på samtidskonsten och nämner i sammanhanget 

Anna Odell:

M: Anna Odells verk tror jag att de har svårt att förstå (…) alltså vi har elever som ofta har en 

ganska brokig bakgrund, så när jag har tagit upp det så finns det de elever som har en psykisk 

sjukdom som brukar nicka. De kan förstå hennes konstverk men de vanliga Svenssonsbarnen 

tycker det är (..) vad gick det ut på. De behöver något mer att ta på.

Maria talar om två grupper av elever. Eleverna delas in i två kategorier, en kategori med 

elever som är psykiskt sjuka och en som innefattar vanliga Svenssonbarn. Det sker en 

kategorisering av elever, en elevkategorisering. När de psykiskt sjuka eleverna nämns i 

sammanhanget uppstår en ofrånkomlig identifiering med Odells verk då det handlar om tiden 

då hon var psykisk sjuk. Hon ger eftertryck åt sitt resonemang när hon tilldelar de psykiskt 

sjuka eleverna en förståelse för Anna Odells verk och när hon talar om att de vanliga 

Svenssonsbarnen inte förstår och ställer sig frågande inför Odells verk. På detta vis vill hon 

legitimera och ge trovärdighet åt sin uppfattning av hur eleverna reagerar för samtidskonst 

som hon anser väcker reaktion. Det uppstår då två grupper av elever som regerar olika inför 

ett och samma samtida verk. Maria har genom att ta Odell som ett exempel visat på att hon 

anser att Odells verk är ett samtida verk.

När Per talar om vad samtidskonsten kan väcka för reaktioner hos eleverna säger han:

P: Man försöker vara up to date och ta upp något som är aktuellt under kursen och i fjol så var 

det bland annat den här konstnärsdebatten och då använde vi oss av den. Vi diskuterade Anna 

Odell och gjorde en riktig diskussion om hennes projektarbete.

E: Ja

P: Vi kom fram till att det var någon form av självporträtt som hon sysslade med när hon hade 

varit psykotisk. Jag tyckte att de tog till sig det bra. Det var många betydligt äldre personer som 

har större och bredare kunskapsbas som har det mycket svårare att ta till sig detta än eleverna 

hade. Men de klarade av att prata om det men nu har jag haft specifika, väldigt speciella elever 

det här året, extremt (…) mogna och självständiga. Ja, de är beredda på att göra rätt mycket för 

att nå dit de vill. För dem var det ganska lätt för sådana här diskussioner.

Okänd, kvinna 2009-349701
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Genom att tala om att samtidskonst är svår att ta till sig menar Per att det krävs mycket av 

eleverna att göra detta. Han talar om elever och äldre personer. För att stärka sitt resonemang 

om att eleverna är speciella jämför han dem med äldre personer som har en större 

kunskapsbas och menar att eleverna trots sin ålder tar till sig Odells konst. Det uppstår en 

ålderskategorisering, de yngre eleverna som lättare tar till sig Odells konstuttryck samt de 

äldre som trots sin större kunskapsbas har svårare att ta till sig konst som Odells. För att 

ytterligare ge tyngd åt sin åsikt använder Per sig av starkt beskrivande uttryck som ”väldigt 

specifika elever” och ”extremt mogna och självständiga”. Med hjälp av denna extremisering

markeras att det han säger upplever han vara det riktiga angående elevernas reaktion på 

samtida konstverk som Anna Odells. 

När Rut diskuterar elevernas reaktion inför samtidskonst menar hon att när ”sådana här som 

Anna Odell” kommer upp till diskussion leder det alltid till en diskussion om vad som är 

konst. Själv berättar hon att hon är kluven till Odells projekt och anser att Odell har kränkt 

folk via sitt verk . Hon talar vidare:

R: Och då kan man ju ifrågasätta om det är konstens roll att [Eee] vara så gränsöverskridande. 

Jag är inte säker på det och då blir det ju väldigt intressanta diskussioner när eleverna är beredda 

att ta den diskussionen =

E: [Mm]

R: = och se hur de själva tycker om det för att (…) oftast har de flesta en ganska tydlig moral om 

vad som är rätt eller fel.

Rut som tidigare kopplat samtidskonsten mest till modernismens ismer tar i sammanhanget 

när det gäller reaktion hos eleverna plötsligt upp Odells verk som ett exempel på samtida 

verk. Reaktion kopplas till provokation när hon ifrågasätter om det är konstens roll att vara så 

gränsöverskridande. Gällande om eller hur elevernas reaktion är kommer inte fram i hennes 

resonemang då hon endast spekulerar hur de skulle reagera när de är beredda att diskutera 

detta. Genom att betona starka ord som  och  i samband med hur hon tror att eleverna 

skulle reagera ger hon eftertryck åt sitt eget resonemang om att Odells verk är kränkande och 

kanske till och med inte konst.

Okänd, kvinna 2009-349701

moral  fel
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5.4.2 Lars Vilks rondellhund

I samband med hur informanterna talar om hur de upplever att samtidskonsten väcker för 

reaktion hos eleverna framför de sina egna reaktioner inför Lars Vilks rondellhund.

När Maria talar om Lars Vilks rondellhund menar hon att hon var tvungen att berätta för 

eleverna vad hon också tycker. 

M: Jag tycker att han är en fjant som (..) han kom inte ens på idén själv utan han har använt de 

här karikatyrerna och så gjort en rondellhund. Han vill ju bara att det ska provocera och då blir 

det liksom [Aaa].

Betoning läggs på orden  och  Via detta knyts det lättsamma ordet  och 

det betydligt starkare ordet  samman. Ordet  i samband med ordet 

får i detta sammanhang den funktionen att Lars Vilks rondellhund förringas i hennes mening. 

Även att tala om Lars Vilks som en  ger eftertryck åt hennes mening om rondellhunden. 

Sättet hon talar om Lars Vilks rondellhund medför att en följdfråga ställs:

E: Färgar då dina åsikter eleverna?

M: Jag försöker säga att det är min åsikt [Eee] och att de måste ha sina egna. Det är (..) ja, där 

färgar kanske jag vad jag tycker [Eeee] men måste ändå få dem att (…) ja, vidga sina vyer lite.

E: Försöker du vara objektiv?

M: Ja, herregud =

E: Men du lägger ändå in dina..

M: = alltså ja, men jag måste ju ändå säga vad jag tycker också.

Samtidigt som Maria säger att hon försöker vara objektiv om vad hon själv anser om Lars 

Vilks rondellhund menar hon att det är av vikt att hon framför sina åsikter även om de 

påverkar elevernas uppfattning. Elevernas rektion inför rondellhunden tycks inte vara av så 

stort intresse för henne utan hon fokuserar på sin egen uppfattning och förstärker sina 

argument inför rondellhunden med laddade ord som  och . På detta vis

påverkar hon indirekt elevernas uppfattning och reaktion inför rondellhunden

Per anser att Lars Vilks rondellhund är en dålig provokation och att hela idén är barnsligt 

löjlig. Han tar upp honom i sammanhanget om samtidskonst som ger reaktion men säger 

 bara provocera. bara

provocera  bara provokation 

 fjant

provokation fjant
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samtidigt att han inte har tagit upp rondellhunden till diskussion med eleverna för att han 

anser att hela idén är dålig. 

P: Det här var ju bara ett plagiat plus att det var skitdåligt. Hans argument var så ihåliga så jag 

vet inte (…) det verkar lite knäppt alltihopa alltså.

Samtidigt som han menar att han inte vill ta upp det med eleverna nämner han att:

P: Jag tror till och med att eleverna hade genomskådat det (..) utan problem.

Genom att tala om Vilks verk på detta vis och använda ordet  får hans uttalande en 

funktion som medför att det uppfattas som att passande diskussioner väljs ut om vilken 

samtida konst som ska diskuteras under lektionerna. Per har redan här bestämt att 

rondellhunden är dålig och att eleverna hade genomskådat detta.

Rut talar om att om hon ska kunna föra djupa diskussioner kring samtidskonst som ger 

reaktion hos eleverna anser hon att man inte kan förhålla sig helt objektiv.

R: Jag anser att nog ändå att man ska uttrycka [Eee] sin åsikt. Man kan lyssna på alla (…) men 

man måste ju ändå få ha en åsikt. Jag försöker i möjligaste mån vara väldigt rak med eleverna 

och jag känner att jag möter respekt på det sättet också för då litar de på det jag säger. Om det är 

någonting som jag tycker är dåligt då får eleverna veta det ((hon skrattar till)) och är det bra får 

de veta det.

Konsekvensen av att informanterna väljer ut ”passande” samtidskonst för diskussion med 

eleverna blir att de i sin roll som lärare lyfter upp samtidskonst som de själva uppfattar som 

intressant och givande. 

Både Maria och Rut talar om vikten av att säga sin mening. När Rut talar om att uttrycka sin 

åsikt förstärker hon sitt uttalande med att säga ”man måste ju ändå få ha en åsikt”. Detta 

uttalande får en effekt av att det ska verka övertygande i sammanhanget. Maria däremot talar 

på ett varierat sätt om vikten av att säga sin mening inför eleverna i samband med 

diskussioner kring samtidskonst. Hon menar att det är viktigt att hon som person framför sin 

åsikt och är medveten om att hennes åsikt kan komma att påverka eleverna men samtidigt 

skitdåligt
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menar hon att objektivitet i sammanhanget är mycket viktigt. Hennes uttalande får en funktion 

av att verka tvetydiga och därmed inte övertygande. 

När Rut fortsätter att tala om Vilks rondellhund menar hon att hans verk rondellhunden har 

fått otroliga proportioner och anser att diskussionen inte ska ligga kring om hans rondellhund 

har något konstnärligt värde utan i det politiska. Hon säger:

R: Den är ju ett politiskt Statement, den är ju det.

Utav sättet hon talar om rondellhunden framgår det att Rut inte anser att det konstnärliga 

värdet kanske just är att Vilks rondellhund är ett politiskt uttalande. Sättet hon upprepar sitt 

uttalande med ”den är ju det” tolkas som att hon vill bringa trovärdighet åt sitt resonemang för 

att verka övertygande.

Gemensamt för informanterna är att de använder sig av starkt laddade ord, extremisering, när 

de talar om Lars Vilks verk rondellhunden, ord som 

 och 

provokation, otroliga proportioner 

skitdåligt fjant.
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Även om endast fyra bildlärare har intervjuats och analyserats i denna kvalitativa studie har 

det via analysen framkommit skillnader i hur de talar kring samma fenomen. Sammantaget 

har analysen visat på att olika strategier har använts av de fyra olika bildlärarna för att 

framställa sin bild av samtidskonst som sann. Det har då i undersökningen framkommit olika 

diskurser kring begreppet samtidskonst, samtidskonstens roll i skolans bildundervisning samt 

hur de fyra bildlärarna säger sig omsätta samtidskonsten i bildundervisning. 

6.1 Begreppet samtidskonst

I materialet som presenteras i materialpresentationen förknippar författarna begreppet 

samtidskonst som ett verktyg som är användbart i undervisningen och i diskussioner kring 

frågor om genus, identitet och samhälleliga aspekter. När informanterna framställer sin bild 

av samtidskonst när de talar om begreppet samtidskonst uppstår variationer i de fyra 

informanternas uttalanden som medverkar till att det kan identifieras olika diskurser. Av de 

fyra informanternas definitioner av begreppet samtidskonst uttolkas det två diskurser. I den 

ena talas det om samtidskonsten som den nya kulturen, något som tillhör den nya 

utvecklingen med nyskapande uttryckssätt. I denna version kan argumenten kring definitionen 

av samtidskonst tolkas dels som något positivt, fräscht och ungdomligt och dels som att det 

förekommer en ålderskategorisering av äldre och yngre bildlärare där de äldre verkar 

bakåtsträvande och de yngre framåtsträvande. I den andra diskursen tycks det vara mer fokus 

på att se samtidskonsten ur ett historiskt perspektiv. Samtidskonsten binds samman med 

modernismens olika ismer och de stora mästarna. Det kan tolkas som att legitimeringen av 

denna definition ligger i och tar sitt ursprung ur tyngden av konsthistoriens betydelse. 

Konsekvensen av dessa argument kan definieras som att samtidskonsten upplevs och 

uppfattas som en pågående process som fortfarande är präglad av vad som har hänt efter 

1900-talets början med modernismen. 

Sammantaget får de olika definitionerna av samtidskonst en konsekvens av att verka tvetydiga 

och ibland svårbegripliga att tolka. Författarnas definition av samtidskonst i 

materialpresentationen är i motsats till informanterna relativt enhälliga i sina åsikter att 

samtidskonst förknippas med det som händer i samhället i dag.

6 Diskussion
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6.1.1 Begreppsförvirring

En viss förvirring tycks råda om vad olika begrepp innefattar. En begreppsförvirring gällande 

samtidskonst/nutidskonst uppstod under informanternas uttalande. Tre olika diskurser urskiljs 

av de varierade sätt informanterna talar om hur samtidskonst och nutidskonst definieras och 

används i bildundervisningen. I den första diskursen beskrivs begreppen samtidskonst och 

nutidskonst som att dessa har samma innebörd och går ihop. Nutidskonst och samtidskonst

kopplas ihop med friare uttryckssätt och innefattas av den konst som omger oss i nuet. 

Eleverna uppmuntras till att prova på nya uttryckssätt. I den andra diskursen definieras 

nutidskonst som friare än samtidskonst och att det innefattar konst som eleverna inte arbetar 

med i skolan. Däremot används samtidskonst i undervisningen och beskrivs som ett begrepp 

som ses i ett historiskt perspektiv. Den tredje diskursens innebörd är att begreppen i sig inte är 

viktiga men samtidigt menar man att nutidskonst är det som skapas i nutiden och 

samtidskonst är allt efter 1900. I denna diskurs ligger inte fokus på hur begreppen används i 

undervisningen. 

Denna ovan beskrivna begreppsförvirring kan tyda på en osäkerhet gällande begreppet 

samtidskonst. Sandberg och Udd (2007) menar att en viss begreppsförvirring råder kring 

begreppet samtidskonst. De förklarar samtidskonst som en konstform där idén styr innehållet 

och formen, idébaserad konst. Malmqvist och Hausswolff (1999) anser att begreppet 

samtidskonst innefattas av komplexa betydelser som handlar om maktförhållande, 

identitetsfrågor, genusfrågor med mera. 

6.2 Omsättning av samtidskonst i bildundervisningen

Hur informanterna definierar begreppet samtidskonst hänger ihop med på vilket vis de säger 

sig omsätta samtidskonst i bildundervisningen. Olika diskurser urskiljs. I den första kopplas 

omsättning av samtidskonst i undervisningen ihop med konsthistorians olika konstismer. 

Eleverna får här lära sig och inspireras av olika tekniker som historiska konstnärer använt sig 

av i syfte att lära sig förstå hur dessa är uppbyggda. I den andra diskursen får eleverna arbeta 

med allt det nya som händer inom konsten. Fokus ligger på nya uttryckssätt och inte på 

konsthistoriens olika ismer. I den tredje skönjs en osäkerhet om vad samtidskonst är och 

frågan är om eleverna arbetar med samtidskonst. Detta kopplas ihop med den ovan beskrivna 

osäkerheten kring definitionen av begreppet samtidskonst. Denna osäkerhet kan även kopplas 

ihop med Christensens (2000) ifrågasättande om varför man ska ha samtidskonst i 
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bildundervisningen då han menar att den är så mångtydig och komplex. Att det verkligen 

finns en osäkerhet om vad samtidskonst är i skolans bildundervisning förstärks av när 

Malmqvist och Hausswolff (1999) ställer sig frågande om bildundervisningen i skolan 

verkligen har hängt med de förändringar som skett inom konsten de senaste decennierna. 

6.3 Samtidskonstens roll i bildundervisningen

Olika diskurser av samtidskonstens roll i bildundervisningen uppstod utifrån informanternas 

utsagor. En tolkning var att om samtidskonsten har någon roll i undervisningen så är denna 

svårtolkad eftersom den då skulle vara individuell. Ett motstånd till att definiera 

samtidskonstens roll i bildundervisningen var påtagligt vid denna fråga. I en annan diskurs 

talades det om att samtidskonstens roll i undervisningen var mycket stor, med betoning på 

mycket, samt att samtidskonst vidgar elevernas uttryckssätt. Detta synsätt kopplas ihop med 

definition av samtidskonsten som den nya kulturen och nyskapande uttryckssätt. Även en 

tredje diskurs uttolkas. I denna kopplas samtidskonstens roll i undervisningen ihop med 

konsthistoriens olika konstismer och att eleverna lär sig av att studera de olika ismerna som de 

sedan kan använda sig av i sitt eget måleri. Detta synsätt går hand i hand med definitionen av 

begreppet samtidskonst som ett historiskt perspektiv med fokus på modernismens stora 

mästare och ismer. Seligmann (2000) menar att samtidskonsten inte har någon stor roll i 

skolans bildundervisning. Detta kan bero på att man, som i den tredje diskursen, ser på 

samtidskonstens roll ur ett historiskt perspektiv och inte fokuserar lika mycket på nya 

uttryckssätt som i den andra diskursen.

I avsnittet där informanterna talar om vilken reaktion samtidskonsten väcker hos eleverna 

nämns två omdebatterade verk, Lars Vilks rondellhund och Ann Odells verk 

Två diskurser urskiljs här. I den första menar informanterna att det är av vikt att 

tala om samtidskonst som väcker debatt i samhället. Elevernas uppfattning och åsikter väger 

tungt i denna diskurs. I den andra diskursen talas det inte om hur eleverna reagerar inför viss 

samtidskonst utan fokus ligger på informanternas egna reaktioner och åsikter. Det kan tolkas 

som att lärarna uppfattar samtidskonst som ett svårbegripligt fenomen. Detta förstärks 

ytterliggare då de talar om att det bara är duktiga och mogna elever som är kapabla att 

diskutera och arbeta med samtidskonst. Illeris (2009) skriver om konstverk som blir till 

sociala situationer där publiken blir aktiva deltagare. Detta utförande benämner hon relationell 

estetik och det speglar både Lars Vilks rondellhund och Anna Odells verk. Seligmann (2000) 

Okänd, kvinna 

2009-349701. 
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menar att många av konstnärerna i dag strävar efter ett mer öppet konstutövande som är mer 

demokratiskt, att verk blir till mötesplatser. 

6.4 Metoddiskussion

Valet av informanter styrdes av att det var önskvärt att de arbetade på olika gymnasieskolor i 

olika kommuner. Att på detta vis geografiskt utföra och sprida intervjuerna innebar en fördel 

då de intervjuade inte hade samma arbetsplats och inte var påverkade av varandra i arbetet 

som bildlärare. Dock blev en av de tilltänkta informanterna sjuk och kunde inte medverka. 

Valet blev då att intervjua två personer på samma skola. Detta visade sig vara fruktbart för 

studien. De båda informanters som arbetade på samma skola tillförde olikartade utsagor och 

uppfattningar. Sammanlagt utfördes fyra intervjuer med fyra olika informanter. 

Valet att intervjua de fyra bildlärarna enskilt medverkade till att var och en av informanterna 

fick tid till reflektion under intervjun. Innan intervjuerna utfördes blev informanterna 

informerade om ämnet i god tid. Detta medverkade sannolikt till att de var förberedda med 

intressanta reflektioner. Varje intervju utfördes ungefär under lika lång tid och under snarlika 

förhållanden. Antalet intervjuer, fyra, är ganska lågt. Det har i denna studie varit en fördel då 

intervjuerna var av djupgående karaktär, kvalitativa. 

Intervjumaterialet transkriberades av en och samma person. Tecken användes i 

transkriberingen som medverkade till att intervjuerna utlästes på samma vis. Att en och 

samma person transkriberade intervjuerna och även utförde analysen stärker reliabiliteten i 

utförandet. Jag är dock medveten om att det vid en tolkning av utsagorna finns en risk att egna 

värderingar och erfarenheter vägs in. Detta har beaktats under utförandet av analysen. 

I denna studie har en diskursanalys använts för att undersöka hur informanterna säger sig 

omsätta samtidskonst i bildundervisningen och hur de definierar begreppet samtidskonst. Att 

tala om en generaliserbarhet i denna studie är svårt då de intervjuade endast är fyra stycken 

och att det i denna diskursanalys har framkommit olika diskurser. 

Valet av ämnet, definition av samtidskonst som begrepp och hur samtidskonst omsätts i 

skolans bildundervisning, utgjordes av ett intresse för samtidskonst i skolans bildundervisning 

då jag under mina praktikperioder träffade på och arbetat med samtidskonst med elever och 
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lärare. Jag valde en diskursanalys till analysmetod då jag i denna fick möjlighet att undersöka 

hur olika diskurser skapas på grund av människors olika uppfattningar om verkligheten. I min 

analys undersöktes bildlärares definition av samtidskonst, om det talades på olika sätt om 

samma sak, begreppet samtidskonst, samt hur de sa sig omsätta begreppet samtidskonst 

praktiskt i sin bildundervisning. 

Jag är medveten om att analysen som har utförts är en tolkning av mig, en och samma person, 

och att resultaten är baserade på mina tolkningar. Hade någon annan utfört denna 

diskursanalys skulle resultaten kunna vara något varierade då jag i analysen valt ut de citat 

och delar som jag har ansett vara relevanta för studien. Även jag har min bild av verkligheten 

och denna bild påverkar hur jag uppfattar och tolkar min omvärld. 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis har då framkommit av studien att det förekommer olika diskurser 

gällande hur begreppet samtidskonst tolkas, hur informanterna säger sig omsätta 

samtidskonsten i sin undervisning samt vilken roll samtidskonsten har i undervisningen. 

Inledningsvis ställdes frågan hur begreppet samtidskonst definieras samt hur samtidskonst 

omsätts enligt lärarna vid gymnasieskolans estetiska program. Av informanternas olika 

utsagor har det som ovan nämnts framkommit olika diskurser gällande svar på 

frågeställningen. Samtidskonst som begrepp har tolkats som den nya kulturen, nyskapande 

uttryckssätt och ur ett historiskt perspektiv sammanlänkat med modernismen och de stora 

mästarna. 

Informanterna talar på olika vis om hur de säger sig omsätta samtidskonsten i undervisningen. 

Det talas om vikten av att lära sig av de olika mästarnas olika tekniker och om motsatsen av 

vikten att arbeta med nya uttryckssätt. 

Samtidskonstens roll i undervisningen nämns vara stor, att samtidskonsten vidgar elevernas 

uttryckssätt. Här uttrycks även ett motstånd till att definiera samtidskonstens roll då den anses 

vara individuell. 
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6.6 Slutsats

Det har framkommit olika svar eller definitioner på frågeställningen. Samtidskonst är något 

som ständigt är i förändring. Att vara bildlärare och arbeta med samtidskonst och ungdomar är 

ett komplext arbete. Under arbetets gång har jag blivit medveten om att det finns relativt

begränsat med litteratur att tillgå som lärare som handlar om samtidskonst i skolan. Detta 

anser jag vara en viktig aspekt då det visar sig att lärarna omsätter och definierar 

samtidskonsten på olika vis. Det har framkommit att elever får arbeta på olika vis med 

samtidskonst i sin utbildning på det estetiska programmet på gymnasieskolan. Detta kan bero 

på lärarnas egna definitioner av vad de lägger i begreppet samtidskonst och vilken plats de 

tillåter samtidskonsten ta i undervisningen. Det finns en risk att eleverna får en bild av 

samtidskonsten som kan verka något förvirrande då de kommer ut i verkligheten och ska 

arbeta med sin konst och träffar på jämnåriga med olika uppfattningar och definitioner om 

vad samtidskonst är och innebär. En konfrontation av olika uppfattningar kan uppstå. 

Till slut vill jag tillägga att mitt övergripande syfte är att denna studie ska leda till reflektion 

om hur begreppet samtidskonst definieras i gymnasieskolans bildundervisning samt hur 

bildlärare säger sig omsätta samtidskonst i undervisningen. Studien har visat på att vidare 

forskning inom samtidskonst i gymnasieskolans bildundervisning är relevant då det i skolans 

verklighet framkommer olika uppfattningar om hur man ska eller arbetar med samtidskonsten 

i skolans bildundervisning. Studien har gett en inblick i att det i verkligheten finns och uppstår 

olika diskurser gällande definition av begreppet samtidskonst samt hur lärarna säger sig 

omsätta samtidskonst i bildundervisningen. Denna inblick medverkar till att jag i mitt 

kommande yrke som bildlärare är medveten om detta. Studien har även visat hur elever kan 

eller påverkas på olika vis beroende på hur de får olika begrepp och arbetsuppgifter 

presenterade. Sammantaget har allt detta medverkat till en ödmjukhet inför vilken stor roll 

läraren spelar då det gäller hur eller vilken kunskap som förmedlas och presenteras till 

eleverna.
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