
 

  
 
 
 

LÄRARPROGRAMMET  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samtidskonst i bildundervisning 
 

En studie om hur bildpedagoger på gymnasiet använder sig av samtidskonst 
 
 
 
 
Jon Johansson 
Henrik Garpmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 15 hp 
Höstterminen 2008 

Handledare: Gunilla Gunnarsson 
Humanvetenskapliga Institutionen 

 



 

HÖGSKOLAN I KALMAR 
Humanvetenskapliga Institutionen 
 
 
 
Arbetets art:  Examensarbete, 15 hp 
 Lärarprogrammet 
 
Titel:     Samtidskonst i bildundervisningen, 

En studie om hur bildpedagoger på gymnasiet 
använder sig av samtidskonst 

 
Författare: Jon Johansson, Henrik Garpmo  
 
Handledare:  Gunilla Gunnarsson  
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
Samtidskonst har en unik förmåga att ställa frågor om vår nuvarande tid utifrån ett 
synnerligen intressant perspektiv. Detta därför att den ofta skildrar vårt samtida 
samhälle utifrån ett mindre traditionellt synsätt. Eftersom förutsättningarna att arbeta 
med samtidskonst i bildundervisning beror på pedagogens inställning till ämnet och 
dennes konstsyn, valde vi att undersöka på vilket sätt samtidkonsten utnyttjas av 
bildpedagoger. Arbetets syfte var att undersöka om ett mer traditionellt synsätt 
präglar bildundervisningen på gymnasiet eller hur man som bildpedagog använder 
sig av samtidskonst i sin undervisning. Vi valde att intervjua sex stycken 
bildpedagoger på tre stycken olika gymnasier för att få en övergripande bild av 
området. Resultatet visade att samtliga bildpedagoger fann samtidskonsten intressant 
men ansåg samtidigt det väldigt svårt att använda sig av den i sin undervisning. Detta 
berodde mestadels på att pedagogerna ansåg att det krävs väldigt mycket av en som 
bildpedagog, det gäller att vara konstant uppdaterad av vad som händer i konsten och 
i det kulturella. Det som även framgick i resultatet var att pedagogerna också fann 
det komplicerat att integrera ämnet med andra ämnen eftersom de ansåg sig styrda 
genom skolornas strukturella och byråkratiska uppbyggnad. Det visade sig även i 
undersökningen att bildundervisningen till största delen utgick från ett mer 
traditionellt teknikbaserat arbetssätt. 
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1 INTRODUKTION 
Den estetiska utbredningen och dimensionen framhålls allt oftare och i allt fler 
sammanhang som en viktig komponent för bildning och förståelse av dagens ständigt 
utvecklande och komplexa samhälle. Konst tänjer oftast på människans gränser när 
det kommer till etik och moral och har en enastående förmåga att ställa frågor och 
utmana angående vår tid och vårt samhälle. De senaste decennierna har konst 
genomgått ett antal olika dramatiska förändringar, från att ha varit ett relativt 
entydigt begrepp till ett mer komplext konceptartat begrepp. Samtidskonsten som är 
en del av denna utveckling tar ofta upp frågor kring ämnen som kön, etnicitet, 
identitet och olika maktförhållanden kan därför enligt Carlgren (2005) stimulera och 
inspirera eleverna att istället för ett mer traditionellt sätt arbeta mer praktiskt i 
bildundervisningen, kritiskt reflektera kring sin roll i samhället. Hon anser även att 
samtidskonsten ger bildpedagoger nya möjligheter att integrera konsten i ett både 
kulturellt, socialt som ett politiskt sammanhang där dess tvärvetenskapliga natur kan 
komma till stor nytta i undervisningen. Att koppla undervisningen till resten av 
samhället och den komplexa verklighet eleverna står inför i sin vardag är ett viktigt 
inslag i svenska skolors kursplaner och mål.  
 
Mellan åren 2002 och 2003 utformade moderna museet tillsammans med 
Lärarförbundet en kurs för lärare som handlade om samtidskonst. Detta genomfördes 
för att öka lärarnas kunskap inom området och ge dem inspiration att kunna använda 
sig av samtidskonsten i sin undervisning. Vid denna tid visade det sig att det var ett 
stort behov bland lärare att både ta till sig, förstå och kunna undervisa om 
samtidskonst, mest framträdde detta bland lärare som undervisade i mindre orter och 
där utbudet på samtidskonst inte var så stort. Att undersöka om bildpedagoger har 
följt med i utvecklingen kring den samtida konstens uttryck har därför blivit av 
intresse. Använder sig bildlärare idag, 2008, av samtidskonst i sin undervisning och 
på vilket sätt integrerar de den i sin bildundervisning?  
 

Vi har i vår undersökning använt oss av tidigare pedagogisk genererad forskning, 
webbaserat material, undervisningsmaterial samt övrig litteratur som vi ansett vara 
relevant för att kunna ge arbetet en bredare undersökningsgrund. Utsorteringen av 
våra källor har därför gjorts utifrån vår strävan att hitta en intresseväckande variation 
av material för att möjliggöra en tänkvärd analys. 
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2 BAKGRUND 
Följande kapitel fokuserar på bildämnets historik, vad begreppet samtidskonst 
innebär samt vilka mål styrdokument och kursplaner tar upp. I nedanstående stycke 
beskrivs även samtidskonstens betydelse för undervisning i skolan.  

2.1 Ämnets historia 
I nedanstående stycke beskrivs kortfattat bildämnets historia samt kopplingar mellan 
ämnets utveckling och samhälleliga och sociala omställningar. 
 
I och med 1960 talets samhälliga förändringar ställde teckningslärare och studenter 
enligt Lindgren (2005) krav på en förändrad och mer pedagogisk utbildning som 
skulle vara bättre lämpad till den obligatoriska skolans teckningsundervisning och 
mindre inriktad på konstnärligt arbete och i och med 1980 års läroplan för 
grundskolan, Lgr80, ändrades namnet på ämnet, från teckning till bild och beskrivs 
där som ett språkligt ämne som i vid mening förhåller sig till bilder. Denna inriktning 
ligger fast även i den senaste kursplanen för ämnet. 
 
I och med att timplanen allt mer håller på att försvinna samtidigt som lärarnas arbete 
förvandlats till ett lagarbete innebär detta att det ämnesöverskridande arbetssättet 
blivit en allt mer vanlig arbetsmetod för samtliga lärarkategorier i skolan. Lindgren 
(2005) menar att detta innebär för bildpedagoger att de måste ha förmågan att 
förmedla ämnets karaktär genom samtida kunskaper och metoder till de ämneslärare 
som man tänkt samarbeta med och koppla det till vårt nuvarande mångfacetterade 
och postmoderna samhälle för att få det mer kontextbaserat. Skrivandet av reflektiva 
texter som exempelvis loggböcker har blivit rutinmässiga arbetsuppgifter för elever i 
de flesta arbetsmoment som de möter i skolverksamheten och grunden till detta är att 
skolan i allmänhet är relativt textorienterad. I Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (1994) kan man tydligt skönja att begreppet kunskap innefattar ett 
kritiskt tänkande, förmågan att värdera information samt att kunna reflektera över 
vad som händer utanför skolan. För bildämnet medför detta att exempelvis teknik- 
material- och traditionsbundna kunskaper ersätts av kunskaper av mer övergripande 
karaktär där förståelse är ett centralt begrepp. 

2.2 Styrdokument 
I styrdokument i form av läroplaner och kursplaner finns de riktlinjer och 
målformuleringar som elever, lärare och övrig skolpersonal ska förhålla sig till och 
som skolans verksamhet vilar på. I detta avsnitt redogörs styrdokumentens mål som 
vi anser kan kopplas till brukandet av samtidskonst i bildundervisningen. 

2.2.1 Läroplan 
Att samtidskonsten är ett användbart stöd i skolan för att ge eleverna möjligheten att 
arbeta på ett mer reflekterande sätt utifrån dess tvärvetenskapliga natur anser vi 
tydligt kan läsas i läroplanen för de frivilliga skolformerna, (1994). 
 

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna 
sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka 
kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. (Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994  s.5) 
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Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, (1994) är lärarens uppdrag att bland 
annat att skapa variation mellan teoretiska och praktiska kunskaper, samt variation i 
undervisningens metod och arbetsätt. Allt för att främja elevernas lärande. 
Samtidskonstens förmåga att till skillnad från traditionell konst diskutera olika 
samhällsfenomen, till exempel genom moraliska och etiska aspekter kan kopplas till 
läroplanen i vilken det nämns att skolan skall sträva mot att varje elev får möjlighet 
att formulera egna ställningstaganden, kritiskt granska, kunna diskutera och ta 
ställning utifrån etiska och moraliska överväganden, samt kunna använda estetiskt 
skapande och kultur som en källa till stimulans.  
 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. (Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994 s.12) 

2.2.2 Kursplan 
I kursmålen för Estetisk verksamhet på gymnasieskolan (Estetiska programmet, 
2000) ligger fokusen på att eleven ska kunna uttrycka tankar och idéer med något 
estetiskt uttrycksmedel, reflektera och diskutera om sitt skapande, ha kunskaper inom 
konstnärliga uttryckssätt samt att kunna se sambandet mellan den egna 
studieinriktningen och den estetiska verksamheten i ett samhällsperspektiv. I kursen 
nutida konst som även det är en delkurs inom det estetiska programmet på 
gymnasieskolan ska eleven enligt målen i kursplanen ha kunskaper om samt känna 
till sambanden mellan några nutida konstarter men även kunna koppla samman 
estetiska begrepp och resonemang till olika former av konst.  

2.3 Samtidskonst 
Bondesson, Carlgren och Sandberg (2007) förklarar att samtidskonsten ibland kan 
anses vara ett aningen diffust och svårdefinierbart begrepp därför att den oftast 
förknippas med all konst som produceras i vår tid. Detta är dock en missanvisande 
uppfattning och ger en bredare bild av begreppet än det kanske behövs. Nutida konst, 
är ett begrepp som brukar användas för att beskriva den konst som inte är 
samtidskonst. Hit hör mer traditionella arbetssätt och modernistiska uttryck såsom 
grafik, skulptur och måleri. I denna modernistiska tradition spelar estetiken en viktig 
roll, där konstnären antas förfoga över en hantverksmässig skicklighet för att kunna 
uttrycka ett estetiskt tilldragande konstverk. Samtidskonsten återger följaktligen 
oftast en samhällsskildring på ett relativt grundligt sätt genom olika undersökningar 
och problematiseringar av diverse fenomen i vår samtid, ofta med hjälp av nutida 
medier.  
 
Carlgren (2005) fortsätter på detta resonemang och menar att samtidskonsten kan 
skapa utrymme för reflektion av både vår tid och samhälle eftersom konst har en 
förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningsätt ställa frågor kring saker och ting som är 
angeläget för det allmänna. Detta förtydligar hon i nedanstående citat. 
 

Om man utgår från uppfattningen att konst speglar sin tid och att 
konstupplevelser och konstverks betydelser är individuella och skapas mellan 
konstverket och varje persons egna tankar och erfarenheter – så finns utrymmet 
för reflektionen där – i mötet med konst. (a.a. s.15)  
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Det är som tidigare nämnt vanligt att samtidskonsten sammankopplas med all konst 
som skapas i vår nuvarande tid. Bondesson, Carlgren och Sandberg (2007) anser 
dock att det finns en rad kriterier som tydligt beskriver och särskiljer samtidskonsten 
från annan typ av konst. 
 

1. Konst som bearbetar och problematiserar det som är väsentligt i vår tid 
2. Konst som diskuterar olika samhällsfenomen, och förhållandet mellan individ 

och samhälle eller undersöker sociala relationer, företeelser och situationer, 
inte minst utifrån moraliska och etiska infallsvinklar 

3. Konst som är idébaserad/konceptuell (idén bestämmer val av form och 
material) 

 
Författarna fortsätter sitt resonemang och förklarar att inom samtidskonsten är själva 
idén och processen viktigare än det färdiga konstverket. Formen och objektet står 
med andra ord inte i centrum utan kärnan ligger i visionen kring konsten och vad den 
förmedlar. Den vill skildra vår samtid och ge utrymme för nya tankar och tolkningar 
som går utanför den mer traditionella utställningslokalen där betraktaren på ett 
medvetet sätt blir engagerad och deltar på ett relativt aktivt sätt. Därför återfinns 
ibland samtidskonsten på de mest oväntade ställen och situationer för att komma till 
sitt rätta uttryck. Detta är någonting som Sandberg och Udd (2007) instämmer i och 
tydliggör i nedanstående citat, hämtad från CD publikationen, Vadå samtidskonst? 
 

En konst som på ett radikalt sätt bryter mot konsttraditionen då det gäller till 
exempel material, teknik och form. Det är en konst som diskuterar olika 
samhällsfenomen; förhållandet mellan individ och samhälle eller undersöker 
sociala relationer, företeelser och situationer, inte minst utifrån moraliska och 
etiska infallsvinklar. Samtidskonst är idébaserad konst, det vill säga idén 
bestämmer val av form och innehåll (a.a. s.7) 

2.3.1 Samtidskonst i skolan 
Holm (1994) beskriver att frustration och förvirring är två ord som ofta präglar mötet 
med samtidskonsten. Detta beror oftast på att människor utgår ifrån modernismens 
traditionella synsätt och tankar där konsten ska vara någonting föreställande och 
sublimt, någonting föreställande och vackert. Att samtidskonsten är väldigt djupt 
förankrad och engagerad i samhället är något Holm inte tror många människor är 
medvetna om.  
 
Då konst traditionellt visas på museer och gallerier är skolorna beroende av hur 
mycket kommunen satsar på konst och kultur. Detta innebär att eleverna har olika 
tillgångar till dessa lokaler samtidigt som skolan måste ta sitt ansvar och utnyttja de 
tillfällen som ges. Samtidskonsten ligger oftast långt ifrån de bildskapande eleverna 
arbetar med och förhåller sig till i skolan då lektionerna i allmänhet präglas av olika 
praktiska övningar. Samtidskonst i skolan, är ett projekt som ger elever och lärare 
möjlighet att möta konsten i sin egen närmiljö. Att låta eleverna möta konsten i 
skolans miljö anser Malmqvist (1999) kräver en stor kunskap från lärarens sida om 
den ska leda till djupare kunskaper och att det ska bli lättare att ta till sig för 
eleverna. Det behöver inte betyda att samtidskonsten enbart ska användas i 
bildundervisning utan kan även integreras och användas som underlag i andra ämnen 
såsom svenska, samhällskunskap, geografi eller religion. 
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Carlgren (2005) förklarar att konst kan fungera som en katalysator i undervisningen 
och sätta fingret på det vi borde reflektera över samt prata och protestera mot. Den 
kan fungera i det syfte att beskriva vårt postmoderna samhälle där mer rådande 
normer och vardagliga företeelser ifrågasätts, drags till sin spets och blir 
betydelsefulla för betraktaren. Hon fortsätter sina argumentationer och beskriver att 
samtidskonsten kan utveckla ett mer "konceptuellt tänkande" i undervisningen där 
iden bestämmer formen och materialet, vilket i sin tur kan bidra till ett ökat intresse i 
elevernas lärande att leva. På detta sätt ges eleven en möjlighet att som en egen 
individ själv sätta in sig i ett större perspektiv och sammanhang. Jónasdóttir har 
tillsammans med Erman Widerberg arbetat fram en handledning för lärare kring 
samtidskonst som heter, Shake it easy (2005). I denna text beskriver författarna 
precis som Carlgren att samtidskonsten är viktig eftersom den speglar den tid vi lever 
i samt problematiserar och ger möjligheter att tolka vår samtid. Eftersom konsten 
oftast förändras i takt med att vårt samhälle skiftar innebär detta att bildlärare måste 
kunna anamma dessa förändringar och kontinuerligt utveckla sina kunskaper. Även 
Malmqvist (1999) anser att både elever och lärare kan ha nytta av samtidskonsten i 
sin undervisning då flera samhällsfrågor tas upp på ett sätt som kan ge nya 
erfarenheter och tankar på ett intressant sätt. Hon menar att läraren ska 
uppmärksamma konstföremålets kontext för eleverna, att undersöka och reflektera 
över förhållandet sinsemellan konstobjektet och den omgivning den visas i, eftersom 
detta kan leda till nya sätt att ge utrymme till lärande.  
 
Christensen (2001) instämmer i Malmqvist argument och tillägger att 
bildundervisningen måste återknytas till elevernas erfarenheter för att de ska kunna 
identifiera sig med undervisningsstoffet utifrån sina kulturella upplevelser och egna 
värderingar. Dessa värderingar finner de oftast i sina egna vardagliga erfarenheter 
och sammanhang, såsom i musik, film, tv, mode, litteratur och virtuella realiteter. 
Christensen fortsätter och menar att bildpedagogen måste få eleverna att reflektera, 
kunna se paralleller mellan dessa delar av kulturerna och samtidskonsten för att 
skapa sig en grogrund. För att eleverna ska kunna förstå begreppet samtidskonst är 
det nödvändigt att deras förståelseramar sker i och konstrueras i en växelverkan 
mellan sakliga utläggningar och erfarenhetsanknytningar. Detta kräver att 
bildpedagogen måste uppdatera sig konstant i de rådande kulturella 
uttrycksformerna. 

2.4 Modernism kontra postmodernism 
I nedanstående kapitel beskrivs vad begreppet modernism och postmodernism 
betyder och förklara övergången från ett mer modernistiskt synsätt på konst till ett 
mer teoretiserat postmodern synsätt.  
 
Almqvist (2005) beskriver i texten, små och stora brott – om modernism och 

postmodernism, att för att komma åt kärnan i samtidskonsten och vad den har för 
betydelse i samhället och skolan måste man gå tillbaka till modernismens idéer såväl 
som övergången till postmodernismen. Det är i denna diskussion som man kan 
uppmärksamma skillnaderna sinsemellan de olika arbetssätten i bildundervisning i en 
traditionell och en mer nydanad mening. Modernismen har sitt ursprung i 
upplysningstiden och framhåller därför ett mer traditionellt synsätt på konsten, den 
kännetecknas av en kanon och ett avantgarde där subjektet sammanhålls utifrån 
rationella åsikter. Modernismens tankar om konsten har en mer utpräglad bild av att 
konsten bara existerar för konstens egen skull då konstföremålens uppgift enbart är 
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att ge en estetisk och tilltalande upplevelse. De som förespråkar denna inställning 
menar att ”.....den estetiska upplevelsen  är omedelbar, den ska inte föregås av ett 

intellektuellt resonemang. (Malmquist, 1999 s.40) Denna konstsyn innebär på så vis 
att material och tekniker blir viktigare än konstverket i sig. Man menar att allt annat 
än det estetiska skulle hindra betraktarens konstupplevelse.  
 
Malmquist (a.a.) menar att postmodernismen istället betonar en strävan av att 
ifrågasätta och bryta ner rådande mönster och styrande värden genom att ofta arbeta 
med frågor kring marginaliserade grupper i samhället. Samtidskonsten, med sin 
radikala uppgörelse med konsttraditionen och ifrågasättande av olika maktstrukturer 
i samhället arbetar därför mer utifrån postmodernismens riktlinjer, med sin mångfald 
av uttryck.  Under 1960-talet hade det genom flera kritiska strömningarna växt fram 
flera riktningar som började ifrågasätta modernismens dogmer. På grund av dessa 
nydanade idéer och kritiska ifrågasättande av det dåvarande samhällets normer anses 
det därför vara slutet på modernismen och ett paradigmskifte i konsten.  
 
Nordström (1989) beskriver begreppet postmodernismen i egenskap av ett 
mångfacetterat begrepp som brukar karakteriseras av mångkulturalism vilken 
uppmärksammar nya sociala och kulturella förändringar i vår tid. En alltigenom 
märkbar föreställning i postmodernismens filosofi är att det inte finns en absolut 
sanning, en given verklighet. Det som kännetecknar postmodernismens tänkande 
ifrågasättandet och skepticismen gentemot det universella. Det man även måste ha i 
åtanke när man diskuterar modernism och postmodernism är att de förekommer i 
olika samhällsförhållanden och därför omöjligt kan reflektera över modernistisk 
konst utifrån ett postmodernistiskt perspektiv och vice versa.  

2.4.1 Läraren i det postmoderna samhället 
Eftersom skolan och dess verksamhet arbetar och är en del av samhället påverkas 
självklart denna organisation när samhället är med om genomgripande förändringar 
vilket har lett till att pedagoger fått nya roller och har getts flera arbetsuppgifter. 
Hargreaves (2007) förklarar i sin bok, läraren i det postmoderna samhället, att 
skolan och lärare präglas idag alltmer av en komplex postmodern miljö som ställer 
mer krav på utveckling och att vara uppdaterad kring olika samhällsfenomen. Oftast 
blir dock reaktionerna inadekvata och ineffektiva då skolverksamheten låter redan 
existerande strukturer vara oförändrade och intakta. Det postmoderna ger upphov till 
en osäkerhet bland lärare eftersom man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till 
det nya och därför väljer lärare många gånger det traditionella där man känner sig 
trygg och säker. Han menar att undervisningen genomsyras av den orsaken ofta av 
gamla undervisningsmetoder vilket i sin tur kan leda till att elevernas prestationer 
sjunker och förväntningar minskar. Skolan och dess verksamhet förblir på så sätt 
oftast en modernistisk institution som verkar i en komplex postmodern värld.  

Hargreaves (a.a.) har ändå sett att många av modernismens strukturer har luckrats 
upp en aning och är på tillbakagång. Detta menar han kan ses att man inom olika 
samhällsområden såsom kulturlivet, ekonomi, staten och organisationer utefter de 
blivit utsatta för starka förändringskrav, omvärderat och omstrukturerats sina 
verksamheter. Dessa samhälleliga förändringar har tyvärr skolan och 
utbildningssystemen kommit in i relativt sent i och har därför inte hängt med och 
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kunnat utvecklas i takt med att samhället ändrats. Detta anser Hargreaves (a.a.) 
tydligt kan märkas i de standardiserade undervisningsstrategierna framförallt på 
högstadie– och gymnasieskolor. De traditionella arbetssätten och framhävandet av de 
sedvanliga skolämnena genomsyrar ofta hela det rigida skolsystemet och kan därför 
leda till att skolorna misslyckas att utvecklas i takt med den postmoderna 
utmaningen, ett samhälle i snabb förändring. Att dagens skolor utmärks av en 
byråkratisk och stel verksamhet som inte ser möjligheterna att utvecklas utifrån ett 
postmodernt, mer flexibelt och öppet perspektiv, menar han är dåligt rustade för att 
fungera i en komplex värld där värderingar och motstridiga intressen präglar 
vardagen. Ett första steg måste därför bli att försöka förstå vad komplexiteten består 
i. Vilka problem och möjligheter innebär det postmoderna och hur omfattande är 
utmaningarna. 
 
Buhl (2001) håller med Hargreaves (2007) och menar att skolans gamla strukturer 
påverkar utformningen av bildpedagogiken på ett negativt sätt. Han menar att det 
finns en ensidig fixering att bearbeta olika materialtekniker vilket i sin tur leder till 
att bildundervisningen inte utvecklas i den takt den egentligen skulle. 
Bildpedagogerna måste därför ändra sina förställningar om de 
bildframställningsformer och arbetsmetoder som präglat bildundervisningen så 
länge. Han förtydligar detta ytterligare.  
 

…..det skal ikke vӕre ud fra en ensidig fiksering i kompetenceopovning med 
fokus på materialeforarbejdning. Det skal snarere vӕre ud fra en fokusering på 
konstruktion af betydninger som ”optikker”. Det vil sige, at forestillingen, om 
sammenhaengen mellem at opove en rӕkke mere eller mindre klassiske 
billedfremstillingsformer som grundlag for erkendelse, må opgives. Det fodrer 
en udvikling af en billedpӕdagogisk terminologi, der taget sit afsӕt i noget andet 
end den klassiske billedtradition, fx inspireret af samtidskunst (Buhl, 2001 s.183) 

2.4.2 Bildpedagogik och bildundervisning 
Under 1900-talet har konstpedagogikens förutsättningar ändrats oerhört mycket, 
både utifrån ett yttre tekniskt och kulturellt synsätt som ett inre mer subjektivt 
betraktelsesätt. Mellan sekelskiftet och fram till 1980-talet påverkades den 
bildkonstnärliga institutionen i stor omfattning i mötet med moderniseringen av det 
svenska samhället. Omvandlingsprocessen från den traditionella bildvärlden där det 
estetiskt vackra och avbildade kom till uttryck kom att bli omvälvande vid denna tid.  
Bildens olika tolkningar måste därför mötas på någorlunda lika villkor. För att en 
tolkning ska kunna ske anser Lindeberg (1988) att man måste utgå ifrån ett 
erfarenhetsperspektiv. Genom att använda sig av livserfarenheter snarare än 
receptionserfarenheter kan detta bidra till att det skapas en identifikation med 
konstföremålets innehåll. Hon menar att detta framkallar i sin tur ett tematiskt 
tillvägagångssätt som kan medverka till ett fortsatt motivation i elevens lärande då ett 
engagemang utifrån elevens egen världsbild präglar tolkningen.  
 
Seligmann (2001) samtycker och finner samtalet kring innehållet i samtidskonsten 
väldigt viktigt för att eleverna ska kunna ta till sig den. Hon anser dock att dessa 
viktiga dialoger oftast uteblir i bildundervisningen och att eleverna istället lär sig att 
ta till sig konst utifrån ett mer praktiskt orienterad sätt. Hon skulle därför vilja att 
bildundervisningen skulle delas upp i två olika delar, en praktisk del och en 
teoribaserad del eftersom detta skulle kunna leda till att eleverna tar till sig och förstå 
konsten och bildskapande i ett större perspektiv. Då eleverna skulle ta till sig 
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konstskapande i ett annat forum menar hon att detta skulle ge dem en större 
förståelse för den konstnärliga processen och mer tydligt bli närvarande och 
medvetna om samhällets konstnärliga uttryck.  
 
Traditionell bildundervisning handlar mer om att lära ut olika tekniker än att försöka 
diskutera och förstå hur konstnärer arbetar och vilka tankar som präglar 
konstskapandet. Samtida konstnärer arbetar idag genom att söka information och 
kunskap genom olika kreativa forskningsmetoder. Haglund (2004) anser att det 
därför blir viktigt att bildpedagoger följer med i utvecklingen så att eleverna under 
bildundervisningen förstår och kan ta till sig det nya sättet att arbeta och tänka kring 
konst som präglar vår samtid. Vilks (2005) menar att bildpedagogerna inte hänger 
med tillräckligt i tiden och därför är oförmögna att se skillnad mellan det moderna 
och det postmoderna. En av orsakerna till detta beror på att bildpedagoger själva är 
utbildade utifrån ett mer modernistiskt sätt, där fokus mestadels ligger på 
materiallära och olika tekniker. Enligt Vilks (a.a.) försöker bildpedagogerna sedan 
utbilda elever att via bilder fostras till att bli bättre människor, vilket sätter käppar i 
hjulet för ett postmodernistiskt synsätt. Cuzner (2005) samtycker och menar att 
många bildpedagoger t.o.m. undviker att arbeta med samtidskonst i sin undervisning 
eftersom de inte vet hur de ska hantera området och att de inte vill verka obildade 
inom sitt ämne.  
 
Att låta eleverna bearbeta material och information utifrån ett konceptuellt och 
idébaserat perspektiv tror Haglund (2004) kan hjälpa eleverna att utveckla ett mer 
samtida förhållningssätt till konst. Hon menar att det gäller att skapa en infrastruktur 
för eleverna som utgår mer från det idémässiga än det tekniska, traditionella 
hantverksmässiga för att stödja sig på när man hämtar information som man sedan 
ska bearbeta. Det måste därför finnas en ingångspunkt för eleverna att kunna ta till 
sig samtidskonst och se den i ett sammanhang, lära sig se en helhet för att kunna 
förstå och kunna ta till sig den. Bildpedagogerna måste av den orsaken ha goda 
kunskaper om begreppet och vara tillgängliga för att handleda och stödja eleverna att 
arbeta med samtidskonst. 
 
I texten, Skolan och den radikala estetiken (2007) förklarar Aulin - Gråhamn att det 
idag finns en outtalad "modernistisk" syn på lärandet och konsten i skolan, trots att vi 
numera lever i en postmodern värld som genomsyras av ett estetiskt förhållningssätt 
genom alla bilder vi dagligen blir matade med. Ett samhälle som innebär många 
motstridiga tendenser och inkonsekvenser vilket medför en risk för förvirring och 
osäkerhet men samtidigt ger möjlighet till att vara mer fri och flexibel för de som kan 
använda sig av det. Idag behövs det därför en kompetens som handlar om att kunna 
hantera avsaknaden av svar på de stora frågorna. Hon tycker att det viktiga blir att 
kunna formulera frågor tillsammans med andra och att vara bekväm med preliminära 
svar eftersom dagens estetik handlar mer om att är att ställa frågor, leka med 
relationer och bryta upp gamla mönster med hjälp av att använda samtidskonst i 
undervisningen än att lägga saker till rätta. Detta förändrar i sin tur villkoren för 
bildundervisningen och ger en möjlighet att förändra innehållet då denna fortfarande 
kretsar mycket kring att lära ut tekniker. 
 
Aulin – Gråhamn (a.a.) anser även att konsten inte behöver fastslå några absoluta 
sanningar utan snarare uppmuntra mångtydighet för att möjliggöra, annars 
svårfångade, perspektiv. Att använda sig av samtidskonst i bildundervisning med 
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kombinationer av olika medier och lek med relationer gör den användbar utifrån ett 
utforskande perspektiv. Samtidskonsten konstruerar och dekonstruerar verkligheten 
vi möter i vårt samhälle, att få in den i undervisningen kan därför bidra till skolan 
som kunskapsmiljö utvecklas i takt med samhälleliga förändringar.  Det är 
oförutsägbarheten i samtidskonsten som skolan kan ha mest nytta av och ge eleverna 
nya utmaningar då skolan annars är väldigt resultatbaserad och ofta ger en 
reproduktion än produktion av kunskaper. 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att genomföra en undersökning om hur bildpedagoger 
använder sig av samtidkonst i sin undervisning. Vi har valt att också fokusera på 
inställningen hos bildpedagogerna är till samtidskonst. Vi valde därför också att 
undersöka om ett traditionellt synsätt eller ett mer nydanat postmodernistiskt 
förhållningssätt präglar bildundervisningen. Våra frågeställningar är följande: 
 

• På vilket sätt använder man sig av samtidskonst i sin bildundervisning? 
 
• Hur förhåller man sig som bildpedagog till samtidskonsten? 
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4 METOD 
Här nedan följer en redogörelse över val av undersökningsmetod och 
undersökningsgrupp samt en beskrivning av förberedelser och genomförandet av 
undersökningen. 

4.1 Undersökningsmetod 
Vi har valt att använda en kvalitativ intervju som metod till vår studie. Att använda 
den valda undersökningsmetoden ansåg vi vara fördelaktigt i denna studie då man får 
ta del av respondenternas tankar och erfarenheter kring samtidskonsten på ett sätt 
som kan vara svårare med en annan undersökningsmetod.  
 

"Det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner 
inför en företeelse som vi intresserar oss för, är att ställa frågor." (Lantz, 1993 

s.5) 
 
Anledningen till varför vi valde just intervju till vår studie redogörs i detta stycke. 
Bell (2006) skriver att fördelarna med intervjumetoden är att man till skillnad från 
enkäter kan som skicklig intervjuare följa upp respondentens svar med följdfrågor. 
Respondentens tonfall, mimik och pauser kan även det ge information som inte är 
möjligt med enkätmetoden. Nackdelarna som Bell nämner, är att exempelvis 
intervjuer tar längre tid och att man på grund av det inte hinner intervjua så många. 
Vi har valt att använda den kvalitativa intervjumetoden och om den skriver Starrin 
och Renck (1996) att det är en metod som används för att utforska, upptäcka, förstå 
och lista ut egenskaper hos någonting och Lantz (1993) fortsätter samma resonemang 
men hon kallar det för öppen intervju som förklaras genom att intervjuaren ställer 
öppna frågor där respondenten får möjlighet att utveckla sina tankar. Den 
kvantitativa metoden däremot förklarar Starrin och Renck (1996)som en metod som 
används när man på förhand har definierade företeelser, egenskaper eller innebörder 
som formuleras genom redan innan definierade svarsalternativ. I denna 
intervjumetod granskar man hur det man undersöker fördelar sig i en grupp av 
människor och används till forskning som har som mål att bestämma omfattningen 
av redan innan definierade företeelser, egenskaper eller innebörder och på liknande 
sätt skriver Lantz (1993) om den strukturerade intervjun där frågorna är formulerade 
i förväg och i en bestämd ordning med uppgjorda svarsalternativ. Vi har valt att 
begränsa vår studie till att intervjua sex bildpedagoger från tre olika gymnasieskolor 
med syftet att undersöka hur de som bildpedagoger förhåller sig till samtidskonst 
samt på vilket sätt de använder sig av samtidskonst i bildundervisningen. I och med 
detta syfte ansåg vi att den kvalitativa intervjumetoden vore att föredra då vi anser att 
vår intervju kan klassas som en öppen kvalitativ intervju. Vi ställde öppna frågor, det 
vill säga då respondenten fritt fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter och 
tankar kring samtidskonsten. Till viss del använde vi oss även av den strukturerade 
intervjumetoden då vi hade ett frågeformulär där frågorna stod i en bestämd ordning, 
dock mest som stöd för oss under intervjun. (se bilaga 1). 

4.2 Undersökningsgrupp 
Vi ville med denna undersökning ta reda på förhållandet till samtidskonst hos sex 
bildpedagoger på tre gymnasieskolor. Anledningen till varför vi valde just 
bildpedagoger är för att vi ser det som mycket troligt att de känner till begreppet 
betydligt bättre än andra ämneslärare och att vi ser samtidskonsten som en del i den 
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estetiska verksamheten på gymnasiet. En av de valda gymnasieskolorna inhyser det 
estetiska programmet medan de två andra har kursen estetisk verksamhet både som 
obligatoriskt i vissa program samt som en valbar kurs. Undersökningsgruppens 
åldrar skilde sig vilket innebar att de hade olika utbildningsbakgrunder och 
programinriktning. Vi kommer därför att kalla intervjupersonerna Anton, Eivor, 
Alma, Astrid, Esther och Edna. Nedan görs en kortare beskrivning av de intervjuades 
bakgrund.  
 
Esther 
Är utbildad bildlärare sedan 2005, med inriktning, bildpedagogik och media samt 
skapande skola. Har även läst svenska och matematik men det är ingenting hon 
undervisar i för tillfället. Hon har även läst och läser även för tillfället en distanskurs 
i konstvetenskap. 
 
Eivor 
Har gått på förberedande konstskola innan hon började arbeta som lärare. Hon läste 
sedan på konstfack i fyra år där hon gick bildinriktningen och studerade till 
enämneslärare. Hon har alltid själv arbetat med någonting konstnärligt vid sidan av 
sitt läraryrke. Hon har idag varit verksam som lärare i 25 år. 
 
Astrid 
Gick sin utbildning på ett lärarseminarium i ett annat nordiskt land än Sverige under 
4 år. Var färdigutbildad 1984 som språklärare, bildlärare och specialpedagog och har 
arbetat sedan 1992 som bildpedagog i Sverige.  
 
Edna 
Har studerat ett år på en grundläggande konstutbildning och därefter började hon 
studera på konstfacks bildinstitution 1983 under tre år. Där studerade hon bild men 
även medieproduktion som reklam, foto och tv. 
 
Alma 
Har studerat ett år på folkhögskola med grundläggande bildutbildning där hon fick 
pröva på olika tekniker. Läste sedan en treårig bildlärarutbildning. Har även läst 
konsthistoria under ett år. Är enämneslärare och har de senaste åtta åren arbetat som 
bildpedagog.  
 
Anton 
Gick på konstfack i 4 år och läste sådant som hade med reklam och typografi att göra 
Sedan jobbade han med reklam ett par år i Malmö. Har även gått på folkhögskola 
med estetisk inriktning i 4 år på och på teckningslärarinstitutet på konstfack. Och sen 
jobbade han som bildlärare på högstadiet och därefter på gymnasiet i 15 år.  

4.3 Genomförande 
När en intervju ska genomföras måste intervjupersonerna enligt Lantz (1993) blivit 
upplysta om studiens syfte för att tänka över om hon/han vill medverka eller inte, 
detta är av största vikt beträffande intervjuns tillförlitlighet. Innan intervjuerna 
genomfördes tog vi kontakt med samtliga intervjupersoner via e-post. I e-
postmeddelandet medföljde en kort syftesbeskrivning där intervjupersonerna kunde 
sätta sig in i vad intervjun handlade om och vad materialet skulle användas till. Då 
intervjupersonerna accepterat medverkan i intervjuerna bestämde vi träff utifrån 
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vilken miljö de ville bli intervjuade i och tidpunkt för intervjun. Vi berättade i e-
postmeddelandet att intervjuerna skulle ta mellan 45 minuter och en timme och att de 
skulle spelades in med hjälp av en diktafon. 
 
När vi vid intervjutillfällena träffade respondenterna presenterade vi oss själva och 
förklarade ytterligare vad syftet med intervjun var för att därefter fråga om 
respondenten hade några frågor innan vi satte igång. Intervjuerna gick bra och vår 
förhoppning att intervjuerna skulle bli en dialog besannades. Vi använde vårt 
intervjuunderlag mer som ett stöd istället för att följa det till punkt och pricka. Då vi 
kände att vi fått svar på alla våra frågor frågade vi om respondenterna hade något att 
tillägga som vi inte tagit upp. Hade respondenten det lät vi diktafonen vara på ett tag 
till för att även få med det. 

4.4 Databearbetning. 
Vi använde som vi nämnde ovan diktafoner för att spela in respondenternas svar. Det 
insamlade materialet har efter intervjutillfällena transkriberats ordagrant för att göra 
en så korrekt analys som möjligt av intervjupersonernas svar. Vi valde att inte 
utelämna något som intervjupersonen sa vid transkriberingen då vi förutom de 
direkta svaren som gavs även ville tolka respondenternas pauser och antydningar till 
tvekan. Vi var medvetna om den oerhörda tidsåtgång som denna 
transkriberingsmetod skulle kräva men vi ansåg ändå det intressant att analysera 
materialet hermeneutiskt.  
 
När materialet transkriberats återstod analyseringen. Vi började med att försöka 
kategorisera respondenternas svar utifrån våra frågeställningar. Samtidskonst i 
lärandet, Förståelsen av samtidskonst, Samtidskonst i bildundervisningen, Läraren i 
det postmoderna samt Vad krävs det för att arbeta med samtidskonst. 

4.4.1 Hermeneutisk analysmetod 
Patel och Davidson (2003) beskriver att hermeneutik kan översättas ungefärligt till 
tolkningslära och används på så vis att man genom språket tolkar en människa och 
försöker se helheten i forskningsområdet. I en hermeneutisk analys av exempelvis en 
intervjutranskribering läser forskaren hela materialet, sedan läser han olika delar av 
transkriberingen för att slutligen pendla dem emellan för att försöka få en så 
fullstädig förståelse som möjligt. Språket är alltså ett viktigt begrepp inom 
hermeneutiken och forskaren är ett instrument som används vid tolkning av 
materialet för att få fram det önskade resultatet.  

4.5 Forskningsetik 
Innan genomförandet av intervjuerna tog vi del av vetenskapsrådets publikation 
(1990) angående forskningsetiska principer. Dessa principer ska vägleda oss vid 
planering av projektet. De forskningsetiska principerna fungerar även som riktlinjer 
vid etikkommitténs granskning. Principerna består av fyra huvudkrav, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Dessa principer kommer vi här nedan att redogöra för samt beskriva på vilket sätt vi 
följt dem. 

4.5.1 Informationskravet 
Forskaren skall informera den berörda angående forskningens syfte, deras uppgift i 
projektet samt de villkor som gäller för deras deltagande. Det ska framgå att 
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medverkan i studien är frivillig och att den medverkande har all rätt att avbryta sin 
medverkan om den finner det nödvändigt. Informationen skall täcka allt som kan 
tänkas påverka deras vilja att medverka. 
 
När vi tog kontakt med intervjupersonerna frågade vi om medverkan önskades. Då 
medföljde även en kort beskrivning av studiens syfte vilket samtliga fann intressant 
och de ställde även upp på en intervju. Vid intervjutillfället frågade vi om vi kunde få 
använda oss av diktafon för att spela in intervjun vilket samtliga intervjupersoner 
samtyckte till. Vi meddelade att materialet kommer att användas på ett vetenskapligt 
sätt och att deras personuppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att 
identifikation inte är möjlig.  

4.5.2 Samtyckeskravet  
Forskaren ska be om den berördes samtycke angående medverkan i studien. Den 
berörda ska själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor medverkan önskas. 
Att avbryta medverkan i studien ska inte medföra några negativa konsekvenser för 
den berörde som till exempel påtryckning, påverkan och inga beroendeförhållanden 
bör finnas mellan den berörda och forskaren. 
 
Samtliga kontaktade intervjupersoner samtyckte till intervjun och därmed till sin 
medverkan i studien och de informerades att det bara är att avbryta intervjun om så 
önskas samt att det hela sker på deras villkor. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 
Detta krav gäller användningen av etiskt känsliga uppgifter och alla berörda parter 
bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Alla identifierbara personers 
uppgifter ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att de berörda ej 
kan identifieras av utomstående, särskilt då det gäller etiskt känsliga uppgifter, vilket 
betyder att det ska vara omöjligt för utomstående att få tag på dessa uppgifter. 
 
Intervjupersonerna informerades om att ljudfiler fån de inspelade intervjuerna bara 
kommer att användas i vårt examensarbete. Vi meddelade intervjupersonen att 
identifikation kommer att vara omöjlig då vi inte kommer nämna några namn eller 
några platser. 

4.5.4 Nyttjandekravet 
De insamlade uppgifterna om enskilda personer får inte användas av andra eller lånas 
ut till ickevetenskapliga syften, exempelvis kommersiellt bruk och får heller inte 
användas till beslut eller åtgärder som berör den enskilde om inte tillåtelse av den 
berörda ges. 
 
Intervjupersonerna informerades om att det insamlade materialet endast kommer att 
användas av oss och till vårt examensarbete. 

4.6 Metodkritik 
För att studien ska anses vara tillförlitlig bör den ha en god validitet och reliabilitet 
vilket enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att man undersöker det som ämnas 
undersökas samt att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Det vill säga att 
innehållet är logiskt analyserat och att underlaget till studien är trovärdigt. Validitet 
och reliabilitet står i nära relation till varandra vilket gör att båda måste tas i 
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beaktning då studien genomförs. Författarna menar också att för att ytterligare öka 
studiens tillförlitlighet bör intervjuerna vara standardiserade det vill säga att 
intervjufrågorna ställs i exakt samma ordning till alla undersökningspersoner. 
Eftersom vi använde oss av den här intervjuformen utgår vi ifrån att reliabiliteten är 
relativt god. En testintervju kunde däremot ha genomförts innan de formella 
intervjuerna, för att säkerställa frågornas form och på så vis ytterligare öka studiens 
tillförlitlighet. 
 
Något som kan påverka tillförlitligheten av studien är de olika intervjupersonernas 
tolkningar och bedömningar av våra frågor. I och med att vi valt den kvalitativa 
intervjumetoden där tillfälle till tolkning ges finns chansen att vi tolkat 
intervjupersonernas svar på frågorna utifrån våra egna erfarenheter och därav fått en 
felaktig bild. Under intervjuerna använde vi oss av diktafon för att spela in 
intervjupersonernas svar. Fördelen med detta instrument är att deras svar registreras 
exakt och gav oss möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjun upprepade 
gånger. Nackdelen med att spela in intervjuerna kan vara att diktafonens närvaro 
påverkade intervjupersonerna till att svara olika mycket. Likaså registreras inte 
intervjupersonernas kroppsspråk vilket kan ha varit en intressant aspekt att ta i 
beaktning gällande tillförlitligheten av studien.   
 
Under hela arbetets gång har vi försökt att hålla oss till det material som har med 
studiens syfte och frågeställningar att göra och där med försökt säkerställa en god 
validitet. Dessutom har vi granskat både intervjupersonernas svar samt tagit hänsyn 
till vår egen aktivitet under intervjuerna och därmed gjort vad vi anser krävas för att 
göra materialet tillförlitligt. 
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5  RESULTAT 
I nedanstående del presenteras resultaten av sex stycken intervjuer med 
bildpedagoger. Resultatdelen avser att ge resultat på de intervjuades inställning till 
samtidskonst och användandet av den i sin undervisning. 

5.1 Förhållningssätt till samtidskonsten 
Vi har valt att redovisa resultaten genom att dela in dem i kategorier som tydligt har 
utmärkt sig under resultatanalysen för att så tydligt som möjligt följa arbetets syfte. 
Kategorierna är följande; Pedagogernas förståelse av samtidskonst, kunskaper som 

krävs för att arbeta med samtidskonst och läraren i det postmoderna.  

5.1.1 Pedagogernas förståelse av samtidskonst 
Samtliga respondenter ansåg att samtidskonst utforskar och ställer frågor om vårt 
nutida samhälle samt har en mer intellektuell inriktning kring konst och dess 
betydelse än vad traditionell konst har.  
 
Edna förtydligar detta: 

Alltså samtidskonsten...den är mycket mer intellektuell för mig än vad konsten 
har varit tidigare....det är ett ganska nytt begrepp ju och...det behöver inte vara så 
vacker i och för sig så har ju inte konsten varit att det ska vara estetiskt 
tilltalande i alla lägen tidigare heller men, men den har ju mycket liksom, en 
intellektuell grund 
 

Esther fortsätter i samma riktning och beskriver samtidskonsten: 
Att det handlar om att ställa frågor, inte om att få svar som traditionell konst, den 
ger ju mer svar kanske kan man ju säga. Man tittar på en vacker bild och 
uppskattar den för att den är vacker. Samtidskonsten ställer mer frågor, 
existentiella frågor. Det är väl frågorna som jag tycker är själva huvudpunkten i 
samtidskonsten 

 
Anton ser på samtidskonsten som ett dilemma och förklarar att det är svårt att vara 
konstant uppdaterad: 

jag har gått på hur många föreläsningar som helst om det här med konsthistoria, 
kulturhistoria osv, jätteinressant ämnesområde. Men man är ju aldrig riktigt 
uppdaterad på det där samtida riktigt ordentligt tycker jag om man inte själv 
lägger ner pressivt visst det kan man göra i recensioner osv.  

 
Eivors uppfattning om samtidskonsten skiljer sig en aning från de andra då hon anser 
att den ibland kan uppfattas som alltför provokativt och meningslöst.  
  
Hon exemplifierar detta genom att förklara: 

en del som jag tycker är kejsarens nya kläder, om man får lov att säga så, ibland 
när man kommer in på ett museum så står det en video i ett hörn så står det en 
plaststol framför och det krävs att jag ska sitta en timme och fyrtiofem minuter 
på någon taskig film, då blir jag jävligt förbannad och reagerar som alla 
kärringar i staden, vad är det här? ibland tycker jag att man gör någonting väldigt 
stort av någon tanke man haft  
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5.1.2 Kunskaper som krävs för att arbeta med samtidskonst 
På frågan vad det krävs av de intervjuade som pedagoger för att kunna arbeta med 
samtidskonst i undervisningen anser de flesta att man bör ha förkunskaper och veta 
vad begreppet innebär.  

Eivor tycker det krävs att man på exempelvis utställningar har en kunnig guide då 
hon själv ibland finner det svårt. 

Då är det ju väldigt viktigt att man får någon som är bra och visar utställningen 
för det är inte säkert att som lärare alltid, går jag på en utställning där jag kan 
snacka teknik då klarar man sig ju som lärare för jag kan ju en massa sådant men 
går jag in på en utställning med samtidskonst så är det inte säkert att jag knäcker 
koden direkt. 

 
Anton tycker att det krävs att man är påläst och intresserad av samtidskonst för att 
kunna arbeta med det. 

Ja, jag skulle behöva vara mycket mer påläst jag är för slö för det, jag skulle 
behöva läsa mycket mer och intressera mig mer för det för jag kan ju tycka själv 
att den är ibland ganska bedrövlig och lite tråkig. 

 
Astrid håller med Anton i att man ska vara påläst i vad som händer i samhället för att 
kunna ta upp aktuella saker som de senare arbetar med i samtidskonsten. Hon menar 
även att eleverna ibland saknar bakgrundskunskaper som problematiserar förståelsen 
av samtidskonsten. 

Ja, för det första så ska man ju vara…..hela tiden liksom hänga med i vad hände i 
samhället va, som pekar på och tar upp dagsaktuella saker och säger ok, vad är 
nu detta?..och alltså aktualisera diskussionen. Sen om man ska transformera om 
det till någonting att jobba med i skolan där kommer liksom problemen med att 
det ofta är väldigt abstrakt den nutida…nutida konsten är ofta det. Det är mycket 
det här med…alltså tankar och formuleringar och det där, det kräver mycket 
bakgrundskunskap också från eleverna att uttrycka sig.  

 
Alma menar att hon ibland måste motivera vissa elever att arbeta med 
samtidskonsten. 

Vissa elever måste man nog motivera en hel del mer än vad man gör nu. Dom är 
så inkörda på att man ska få liksom måla eller greja med lera eller nånting sånt 
där och att det kanske inte passar men ibland kan jag tro att det kan vara…att 
man inte ska behöva tänka så mycket jämnt kan ju vara en sån där kommentar 
liksom. 

 
Esther tycker att kunskaper om samtidskonstnärer är viktigt för att få eleverna 
intresserade men även att kunna förklara vad samtidskonst är och lägga fram 
argument till varför de ska jobba med samtidskonsten i skolan. Hon anser det även 
viktigt att låta eleverna arbeta med det. 

Dels så krävs det kunskap om konstnärerna, känner jag. Bara kunna lite olika 
saker om konstnärerna men framförallt kunna besvara vad är samtidskonst och 
på något sätt besvara den om man ska säga så. Att berättiga den, varför den finns 
och varför den existerar tycker jag är viktigt.  

 
I alla fall lägga fram argument till varför till varför det finns. Sen behöver dom ju 
inte förstå. Det handlar ju mycket om att man själv ska jobba med det tror jag 
också. Det är också ett viktigt verktyg att dom ska få jobba med det själva. 

 
Edna menar att man som bildpedagog ska vara tillåtande, och att kunna ge exempel 
på olika konstnärer genom att visa på hur de arbetar. 
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Att man är tillåtande, att man får lov att tycka och att jag, jag…, alltså att jag 
kan, att jag har några konstnärer som jag kan berätta om och visa på hur dom 
jobbar och hur det är tänkt så dom får förstå liksom hela förloppet…...och sedan 
så får dom jobba med det också, göra något verk. 

 
Edna upplevde även att tid till fortbildning inom samtidskonsten saknades då 
respondenten informerades om att kurser i samtidskonst finns. 

Ja just det! men det gör det, det fanns en på högskolan här, den hade jag gärna 
velat gå fast det hade jag inte tid med, det var liksom för mycket jobb, jag orkar 
inte det, tyvärr, för den hade jag jätte gärna gått. 

5.1.3 Läraren i det postmoderna 
Bildpedagogerna försöker ibland att kombinera lektionsuppgifter med andra ämnen 
men finner det svårt att använda sig av samtidskonst och integrera den eftersom de är 
så styrda i sin pedagogiska roll.  
 
Astrid påpekar betygens betydelse: 

 det är ju svårt…jag ska ju sätta betyg va, det är  ju det som hela tiden och det 
har en hel annan diskussion om det är vettigt eller inte det är jag också väldigt 
kluven till men det är en annan diskussion, men det ska ju sättas betyg på eländet 
alltså  

 
Alma väljer att arbeta tillsammans med sina bildkollegor hellre än med andra 
ämneslärare eftersom det är komplicerat att få allas scheman att passa. 

Ja, det gör man ju överlag eftersom schemat låser ju jättemycket på en sån här 
stor skola  

 
Hon fortsätter. 

…att ha blocklagt  det är ju jättesvårt. Det måste man ju veta redan i mars om 
man ska börja i augusti och det vet man ju inte. För så vill vi inte jobba (skratt) 
vi är lite mer spontana.  

Anton fortsätter på samma bana och säger: 
Det är inte alltid det stämmer fast att vi lägger in då önskemål, det är därför det 
heter flexibel skola, det är så ju. Osv. men det är inte alltid…lätt att koordinera 
det här och det kräver alltid en jävla massa extrajobb. Det ska ju också bedömas, 
kvalitet och betygsmässigt osv.  

 
Edna menar att hon är mindre flexibel nu än hon var när hon arbetade som 
folkhögskolelärare: 

Man är friare att jobba tematiskt under en längre perioder som du sa tror jag, och 
där kan man också lättare knyta in eller an till andra ämnen och integrera, det, så 
har jag ju jobbat mycket förut, här är vi styrda, helt faktiskt, inte helt är vi men 
väldigt mycket. För att det ska funka och vara hanterbart, vi ska sätta betyg och 
sådär 

 
Eivor är inne på samma spår men anser att hon själv inte är lika flexibel nu som 
tidigare: 

ibland kan jag känna att jag inte är tillräckligt flexibel, att hoppa på någonting 
för det kan vara svårt ibland att veta innan man själv har sett utställningen, jag 
har inte varit tillräckligt snabb och flexibel och hoppat på det, det kanske är att 
jag är lite segare nu än jag var förut, då var jag snabbare på att tvärvända mitt i 
planeringen 



21 
 

5.2 Användandet av samtidskonst i skolan 
Följande del har delats in i kategorierna, samtidskonst i bildundervisningen och 
samtidskonsten i lärandet. 

5.2.1 Samtidskonst i bildundervisningen  
Samtliga av respondenterna finner det svårt att arbeta med samtidskonsten i sin 
bildundervisning. De tycker att man hela tiden måste vara uppdaterad vilket kräver 
mycket av en som pedagog. På frågan om och hur man som bildpedagog använder 
sig av samtidskonst i sin undervisning blir svaren blandade. De flesta anser det dock 
svårt att använda sig av samtidskonsten i sin undervisning. 
 
Eivor undviker därför att arbeta med samtidskonsten: 

Oj, Ja det borde ju vara det kanske.....nu kommer det dåliga samvetet....ja fast det 
kan vara svårt så därför ibland undviker man, så gör man kanske mer saker som 
är mer traditionella därför att det är enklare på ett sätt, det är väl så snarast  

 
Astrid finner också det svårarbetat: 

Och det är ju jätte fascinerande alltså och se detta och svårt också. Men det som 
gör…man liksom går in i det och hänger med i samhällsutvecklingen och så 
vidare desto mer förstår man ju också så till mer kan man ju relatera till 

 
Alma finner det svårt att föra över sina kunskaper till eleverna: 

Jag tycker det är lite svårt ofta att använda det, för att jag tycker det är lite svårt 
själv säkert, så då blir det lite svårt att föra över det till eleverna. Också…fast det 
är väl att man själv inte har jobbat med det så är det besvärligare att jobba med 
det med eleverna för att jag har ju lättare att jobba med något som jag någon 
erfarenhet i och jag har ingen egen erfarenhet i samtidskonst 

 
Anton finner även han det knepigt att undervisa i samtidskonst: 

Så man är lite hacket efter där på nått sätt…och samtidigt… är det knepig i 
förhållande till undervisa i det. För samtidskonsten är i hög grad, nu 
generaliserar jag lite, i hög grad problematiserande, den bygger mer på en 
textuell information eller visuell alltså mer text, mycket mer idébaserat, mycket 
mer problematiserande  

 
De intervjuade använder sig alla av konstmuseet för att låta eleverna ta del av konst. 
De flesta använder sig dock av mera traditionsbundna material och mer 
teknikbaserad undervisning.  
 
Detta förklarar Eivor mer tydligare: 

det är lätt att det handlar, att vi hamnar i teknik när vi har, som bildlärare, man 
lär ut en massa tekniker, hur man målar eller tecknar eller skulpterar och så 
kommer man inte till det att det handlar om någonting, eller varför man gör dom 
och....för det är mycket svårare, det är enklare att hålla sig till tekniken 

 
Alma fortsätter på Eivors resonemang:  

Som vi har jobbat nu med konflikt och friktion utställningen har ju varit ganska 
så bra men då har vi ändå jobbat med väldigt traditionella tekniker..... videokonst 
och sånt skulle man i och för sig kunna göra men det blir, det är ju liksom lokaler 
och teknik och allt sånt som är lite besvärligt 

 
Hon fortsätter: 
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Man skulle ju mycket väl kunna jobba mer idebaserat utifrån…..skulpturalt eller 
liksom, att man får ta med sig mer material hemifrån och jobba lite mer utifrån 
idéer eller utifrån eleverna själva på nått sätt för då blir man inte så beroende 
heller av att man ska kunna massa tekniker….. ju så man borde kunna göra det 
mer än vad vi gör. Man fastnar lätt i dom gamla teknikerna 

 
Edna menar att det är viktigt att eleverna ta del av konst i största allmänhet: 

.....för mig är det jätteviktigt att eleverna kommer i kontakt med konst över 
huvudtaget för det mesta har dom ju inte gjort det innan, dom har inte varit på 
utställningar eller så, så jag använder alltid konstmuseet som en utgångspunkt, 
alltså den är självklar för mig och så ibland så är det samtidskonst, inte alltid  

 
Respondenterna ger ett intryck av att det fordrar mycket tid och anser att det är 
väldigt komplicerat för eleverna att ta till sig samtidskonsten för att de inte är 
tillräckligt mogna att förstå budskapet med den.  
 
Eivor förtydligar: 

har man öppna elever eller ibland även om dom är ifrågasättande så kan det bli 
en bra diskussion men ibland så behöver man ju någon som faktiskt vet vad det 
här handlar om 

 
Esther menar att man måste utgå ifrån en ganska ytlig utvecklingsläge:  

Alltså det finns så mycket symboler och bakomliggande fakta till samtidskonsten 
så man få lägga det på ett väldigt ytligt plan upplever jag det som när man ska 
prata om samtidskonsten med dom. 

 
Alma anser att det blir intressanta diskussioner: 

det blir väldigt mycket diskussioner, eleverna tycker inte att det tilltalar eller 
dom förstår inte varför och så vidare och så blir det intressanta diskussioner i 
klassrummet, vad är konst och måste det vara snyggt och måste det vara 
någonting man måste kunna sätta på väggen?  

 
Astrid försöker kontinuerligt visa på olika samhällsfenomen i sin undervisning: 

 jag försöker hela tiden att peka på fenomen, nutidsfenomen i samhället för 
eleverna och att vi diskuterar, att vi pratar om detta men jag upplever att det är 
mycket svårt för eleverna att relatera till…...och så men det är väldigt intressant 
att provocera och peka på och dra in och gör det med jämna mellanrum 

 
Några av de intervjuade brukar ibland bjuda in samtidskonstnärer till skolan där de 
får berätta om sina tankar och idéer kring konst. Detta har alltid varit uppskattat av 
eleverna. En del av de intervjuade använder även nätet och bl.a. Youtube för att visa 
olika samtida konstnärer verk och arbetssätt. 
 
Detta gör Amelie: 

det finns ju hur mycket som helst och, på nätet att titta på så det blir ju ett samtal 
mer om konst och dom tycker det är intressant för att  dom får tycka hur dom vill 
så det gör dom ju och sedan så frågar dom lite så här, vad tänker du?.... dom får 
alltså en annan bild av vad konst är 

5.2.2 Samtidskonsten i lärandet 
Samtliga intervjuade bildpedagoger arbetar i viss mån med att samtala kring bilder 
och diskutera konst, där eleverna får chansen att låta sig reflektera kring olika 
konstnärer och dess konst 
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Anton ger eleverna öppna uppgifter där de får diskutera kring konsten. 
Vi ger ju ganska öppna uppgifter. Vi säger inte att ni ska göra si och så utan vi 
ger ju några ledtrådar o.s.v. sen bygger vi nästan alla uppgifter vi har tycker jag, 
ja tematiska sådana här att dom får sitta och diskutera i smågrupper alternativt att 
fundera lite själva….vi har alltid loggböcker eller ännu värre stora arbetsböcker. 

 
Alma låter eleverna jobba med samtidskonsten utifrån elevernas egna erfarenheter. 

Vi var på museet och fick en visning på den utställningen då och sen fick 
eleverna välja en egen konflikt alltså i deras egna omgivning på nått sätt som 
påverkade dom eller som dom tänkte på nått sätt eller som dom ville gestalta.  

 
Astrid tar upp nutidsfenomen som eleverna får diskutera kring och därefter låta 
eleverna jobba utifrån samtidskonsten. 

Men, men jag försöker hela tiden att peka på fenomen, nutidsfenomen i 
samhället för eleverna och att vi diskuterar, att vi pratar om detta. 

 
Exempelvis nämner Astrid att de arbetat med artificiell intelligens och låtit eleverna 
göra ett valfritt samtidskonstarbete där de fick svara på frågor angående det valda 
temat. 

eleverna själv fick välja nutida konst…ett nutida konstuttryck om man säger så. 
Det kan vara streetart, det kunde vara…installationer det kunde vara allt möjligt. 
Dom tog reda på vad innebär detta och så hade dom en liten redovisning om 
kring detta och så gjorde vi ett arbete vad dom skulle svara på frågor hur dom 
ställde sig till detta det etiska i att ändra på människan hur vi exponerar oss 
själva. 

 
Eivor och Astrid upplever det som problematiskt att få eleverna intresserade av 
samtidskonst av olika anledningar. 
 
Eivor nämner att det är svårt att gå på utställningar som hon själv inte 
intresserar sig för då hennes egna åsikter lätt lyser igenom. 

Men som ibland, jag är lite dubbel och då är det ju väldigt svårt att förmedla en 
utställning som jag tycker är skit med eleverna...för då förmedlar ju jag väldigt 
lätt att samtidskonst är skit 

 
Astrid tycker också att det är svårt att jobba med samtidskonst med eleverna då 
eleverna inte ser samtidskonsten som attraktiv. 

Men jag upplever att det är mycket svårt för eleverna att relatera 
till….många…och detta är ju en fördom som jag har kanske men erfarenheten 
visar många elever hänger ju lika väl som alla vi andra fast i detta med att man 
tycker att impressionismen är snygg….och så men det är väldigt intressant att 
provocera och peka på och dra in och gör det med jämna mellanrum 

 
Vi ställde frågan om bildpedagogerna i sin undervisning jobbar ämnesintegrerat och 
de flesta svarar då att de i någon form gör det. 
 
Anton har arbetat ämnesintegrerat tillsammans med svenska och historia. 

Vi tar 1700 talet till exempel, då eleverna fick skriva en tidning i denna tidens 
anda där dom skrev om den nya innedrycken kaffe och choklad till exempel och 
sådana här saker som hör till 1700 talet till i reportageform så det blev en 
tidning. Det var integrering med svenskan för att ta ett exempel. historia, har 
hänt också att det var där.  

 
Edna har arbetat tillsammans med samhällskunskap och naturkunskap. 
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Förra året så körde vi med samhällskunskapen då och jobbade med mänskliga 
rättigheter. Sedan får dom ju en uppgift för att göra ett verk i grupp kring en 
frågeställning då och då hade vi SO då med mänskliga rättigheter, i år så jobbade 
vi med, då gjorde vi samma sak fast då gjorde vi med naturkunskapen om 
ekologi. 

 
Eivor planerar att senare samarbeta med naturkunskap men hon nämner inte något 
om det har hänt tidigare. 

Vi ska jobba med energi eller miljöfrågor och vi ska börja terminen med att gå 
på konstmuseet har vi bestämt nu, och...då kommer naturkunskapen in som så 
småningom. 

 
Alma menar för att arbeta tillsammans med andra ämnen måste man planera 
långsiktigt och det är inget hon önskar. 

Att ha blocklagt  det är ju jättesvårt. Det måste man ju veta redan i mars om man 
ska börja i augusti och det vet man ju inte . För så vill vi inte jobba (skratt) vi är 
lite mer spontana. 

 
Astrid har inte alls jobbat ämnesintegrerat då hon finner det svårt. 

Nej, det har vi inte. Alltså jag har inte. Jag vet inte om mina andra kollegor har. 
Det ….alltså samtidskonst igen va, det, det är jättesvårt 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Samtliga respondenter verkar ha en någorlunda god insikt i vad begreppet 
samtidskonst innebär. Man anser att det är en relativt intellektuell konst som ställer 
en massa frågor kring vad som händer i samhället. Samtliga intervjuade anser att 
samtidskonsten är ett intressant fenomen. Med ett undantag som visade att 
samtidskonsten ibland kan vara aningen meningslös och pretentiös. Vissa av de 
intervjuade anser att det kräver väldigt mycket av en som pedagog, att man måste 
vara konstant uppdaterad vad som händer på det kulturella planet i samhället. Några 
anser även att de inte har tillräckliga kunskaper i ämnet för att kunna arbeta med det 
på ett givande sätt. Några av de intervjuade arbetade emellanåt med 
ämnesintegrering. På samtliga skolor gjordes vissa projekt där eleverna fick arbeta 
med något praktiskt utifrån ett mer teoretiserat ämne. Man försökte ibland kombinera 
flera ämnen men fann detta svårt eftersom skolornas blocklagda scheman försvårade 
samarbete. De flesta av respondenterna ansåg och anmärkte på att de genom skolans 
struktur och organisation inte kunde vara så flexibla som de egentligen ville vara i 
sin undervisning.  
 
Att använda sig av samtidskonsten i undervisning gjordes till viss del. Vid dessa 
tillfällen använde man sig av museer i regionen för att låta eleverna komma i kontakt 
med samtidskonst, några av respondenterna bjöd in lokala samtidskonstnärer för att 
låta eleverna kunna reflektera över arbetsprocessen. Youtube var ett annat sätt att få 
in samtidskonsten i undervisningen för att visa eleverna vad konst innebär och hur 
man på olika sätt kan uttrycka sina idéer. De flesta lektioner präglades dock av 
traditionell undervisning där fokus ligger på att lära ut olika tekniker. Detta eftersom 
man finner en trygghet och en säkerhet i den mer teknikbaserade undervisningen.  
 
Att arbeta med samtidskonst är någonting samtliga av de intervjuade finner väldigt 
svårt. Detta beror på olika faktorer. De flesta anser att eleverna inte var tillräckligt 
mogna och saknar de bakgrundskunskaper för att kunna ta till sig samtidskonsten och 
det är därför man inte använder sig av den i sin undervisning. Samtliga 
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respondenterna påpekade även vikten av att kunna betygsätta elevernas arbeten som 
någonting svårt då det är lättare att betygsätta en färdig produkt. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionsdelen kommer vi att ställa undersökningens resultat gentemot tidigare 
forskning om samtidskonst i skolan och de material som finns att tillgå om ämnet. Vi 
vill i vår diskussion försöka komma åt de intervjuades idéer kring samtidskonsten 
och hur bildpedagogerna valt att arbeta med den. Vi diskuterar och analyserar därför 
de svar vi har fått ut i resultatdelen utifrån arbetets syfte, hur bildpedagoger använder 
sig av samtidkonst i sin undervisning. Vi har även i diskussionsdelen fokuserat på 
om bildundervisningen präglas av ett modernistiskt förhållningssätt eller utgår 
utifrån ett mer postmodernistiskt förhållningssätt.  

6.1 Förhållningssätt till samtidskonsten 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera svaren på vår första frågeställning. Hur 
förhåller man sig som bildpedagog till samtidskonsten? 

6.1.1 Förståelsen av samtidskonst 
De flesta av respondenterna verkar ha en relativt bra insyn i vad begreppet 
samtidskonst innebär. Vi kan dock utläsa i de kortare och de mer kringgående svaren 
som vissa av respondenterna ger, en tendens av osäkerhet kring begreppet. 
Samtidskonsten kan enligt Bondesson, Carlgren och Sandberg (2007) ibland tyckas 
vara ett relativt svårdefinierbart begrepp därför att den oftast förknippas med all 
konst som produceras i vår tid. Samtliga respondenter ansåg att samtidskonst 
utforskar och ställer frågor om vårt nutida samhälle samt har en mer intellektuell 
inriktning kring konst och dess betydelse än vad traditionell konst har. Inställningen 
till samtidskonst var överlag positiv med något undantag där det kunde ses som 
pretentiöst och aningen meningslöst.  Detta kan tolkas som en skepticism till det nya 
eller kanske rent av en frustration av att man förstorar saker som inte behöver 
förstoras.  

6.1.2 Kunskaper som krävs för att arbeta med samtidskonst 
Samtliga respondenter anser att det krävs väldigt mycket som bildpedagog för att 
arbeta med samtidskonsten i sin undervisning. De menar att för att arbeta med 
samtidskonst kräver det att man har kunskaper om ämnet. Detta är någonting som 
Malmquist (1999) poängterar. Hon menar att om eleverna ska kunna ta till sig 
samtidskonsten på ett djupare plan så krävs det att bildpedagogerna har kunskaper 
om ämnet. Likaså skriver Hargreaves (2007) om de krav som ställs på lärarna att 
utveckla och uppdatera sina kunskaper då skolan präglas av ett postmodernt 
samhälle. De flesta intervjuade bildpedagogerna är medvetna om att det krävs mer 
utbildning inom samtidskonsten, de säger sig också vara intresserade av det men de 
ägnar inte någon tid till det. De anser sig inte ha tid att fortbilda sig och har genom 
detta inte någon djupare insyn i det postmoderna synsättet. Detta betraktelsesätt 
innebär att nya sociala och kulturella förändringar i vår tid uppmärksammas. Detta 
har Vilks uppmärksammat då han menar att på grund av att bildpedagogerna inte 
hänger med tillräckligt mycket i samhällsutvecklingen kan de inte se skillnaden 
mellan det moderna och det postmoderna. Han menar att orsaken är att dagens 
bildpedagoger är utbildade i det modernistiska. Haglund (2004) menar att det måste 
finnas en ingångspunkt för eleverna att arbeta med samtidskonst där de kan se ett 
sammanhang, en helhet för att kunna ta till sig samtidskonsten. I och med detta måste 
bildpedagogerna ha goda kunskaper om ämnet för att kunna handleda eleverna. 
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Därför borde det vara bildpedagogens ansvar att utvecklas och uppdatera sina 
kunskaper, inte elevernas.  
 
Det finns absolut en önskan att arbeta med samtidskonst i undervisningen men 
samtliga intervjuade anser att det är svårt att arbeta med samtidskonsten, exempelvis 
nämner bildpedagogerna att de ibland måste motivera eleverna att jobba med 
samtidskonsten. Det framgick att eleverna inte är intresserade av att arbeta med 
samtidskonsten utan vill hellre arbeta mer praktiskt. Kanske är det så att eleverna blir 
speglade av lärarnas förhållningssätt kring sin bildundervisning. Detta kan bero på att 
bildpedagogerna är utbildade utifrån ett mer modernistiskt sätt där fokus har varit på 
materiallära och på att lära ut olika tekniker. De känner sig förmodligen obekväma 
och saknar metoder att presentera samtidskonsten på ett korrekt sätt för eleverna. De 
intervjuade pedagogerna nämner även att eleverna inte är tillräckligt mogna och 
saknar tillräckliga kunskaper om fenomen i samhället för att ta till sig 
samtidskonsten. Detta kan jämföras med det som Christensen (2001) tar upp, att för 
att få med eleverna i samtidskonstundervisningen måste man använda sig av 
elevernas egna erfarenheter så att de kan identifiera sig med det material man arbetar 
med. Kopplar man därför samtidskonsten till elevernas egen vardag exempelvis film, 
tv och musik så skulle man som pedagog förmodligen lättare kunna intressera och få 
med eleverna. Några av de intervjuade bildpedagogerna har i viss mån arbetat på 
detta sätt men majoriteten gjorde det inte enligt deras utsagor.  

6.1.3 Läraren i det postmoderna samhället 
Det framgår tydligt att de intervjuade ibland försöker att kombinera sin 
bildundervisning och arbetsuppgifter med andra ämnen. Det som dock försvårade 
dessa samarbeten förklarades utifrån skolans struktur. Bildpedagogerna anser att de 
inte kan vara tillräckligt flexibla eftersom alla är så styrda av sina scheman. Vi finner 
detta intressant och kan tydligt se paralleller sinsemellan respondenternas svar på 
problemet och Hargreaves (2007) uppfattningar kring att skolverksamheten inte 
utvecklats i takt med samhälleliga förändringar. Han menar att pedagoger inte riktigt 
vet hur man ska förhålla sig till det nya där inga direkta svar ges. Vi kan i 
pedagogernas uttalande utläsa en distinkt osäkerhet i och med, att de inte tillåts att 
kunna vara så flexibla i sin undervisning som de kanske vill eftersom skolan 
fortfarande är en tämligen byråkratisk verksamhet som inte ger pedagogerna en 
möjlighet att utvecklas. Edna jämför sin tid på en folkhögskola där hon som 
bildpedagog mer fritt kunde arbeta utifrån olika tematiska perspektiv och på så sätt 
vara mer flexibla i sin undervisning. Vi kunde även uttyda att bildpedagogerna måste 
kunna betygsätta elevernas arbeten. Det tycks med det att det måste finnas ett färdigt 
resultat, en produkt att bedöma. Detta är någonting som ligger i det modernistiska 
förhållningssättet då man fokuserar på hur duktiga eleverna har varit på att framställa 
en produkt i någon slags teknik.  
 
De senaste åren har pedagoger blivit tilldelade en massa nya arbetsuppgifter i och 
med att samhället varit med om genomgripande förändringar. Hargreaves (a.a.) 
menar att pedagogernas reaktioner oftast har en negativ klang. Detta ger av den 
anledningen relativt otillräckliga och resultatlösa påföljder då skolverksamheten låter 
redan existerande strukturer vara intakta. Skolverksamheten måste till viss del 
själklart vara styrd för att verksamheten ska kunna vara hanterbar. Däremot borde 
pedagogerna ges en chans till att utveckla sina undervisningsmetoder och inte vara så 
styrda för att kunna vara mer flexibel i sin undervisning. Detta är för övrigt även 



28 
 

väldigt viktigt för att inte skolan ska förbli en modernistisk institution som 
krampaktigt försöker fungera i en postmodern värld. Däremot kan man tydligt se en 
konflikt och motsägelse i hur den rådande skolpolitiken förs. Å ena sidan ska 
skolverksamheten utvecklas och göras mer föränderlig i sin struktur. Å andra sidan 
vill den sittande regeringen sätta fokus på fler prov, ordning och reda samt att 
pedagoger ska sätta betyg redan i förskolans tidigare åldrar. Detta resonemang går 
stick i stäv och tar ett steg bakåt i utveckling istället för framåt. Den nuvarande 
skolpolitiken gör det inte enklare för pedagogernas redan komplexa situation, snarare 
tvärtom. Ett första steg borde därför vara som Hargreaves (2007) anser, att försöka 
förstå vad komplexiteten i det postmoderna består i för att sedan kunna se 
möjligheterna och på så sätt kunna utveckla skolverksamheten.  

6.2 Användandet av samtidskonst 
Under denna rubrik diskuteras svaren på arbetets andra frågeställning. På vilket sätt 
använder man sig av samtidskonst i sin bildundervisning? 

6.2.1 Samtidskonst i bildundervisningen  
Så gott som alla intervjuade använder sig ibland av samtidskonst i sin 
bildundervisning.  Det framgår dock att några bildpedagoger mer eller mindre tar 
avstånd från att använda sig av samtidskonsten i sin undervisning eftersom man själv 
anser att det är för svårt att greppa själva idén med den. Vi kunde i intervjuerna även 
utläsa att det dock fanns en vilja från bildpedagogerna att kunna använda 
samtidskonsten men man valde oftast att arbeta mer traditionsbundet eftersom man 
känner en trygghet i metoder med teknikbaserade uppgifter. Denna trygghet måste 
överföras till mer förnyade metoder där ett mer idébaserat och konceptuellt 
perspektiv präglar undervisningen.  Detta för att bildpedagogerna ska komma ifrån 
det mer modernistiska och traditionsbundna och istället fokusera mer på ett mer 
postmodernistiskt förhållningssätt som i sin tur kan göra det möjligt att kunna arbeta 
med bl.a. samtidskonst. Detta för att det skapas nya utmaningar och möjligheter för 
eleverna att verka och utvecklas i en mer närliggande och igenkännande omgivning 
samt att det kan hjälpa eleverna att utveckla en mer samtida inställning till konst.  
 
Några av de intervjuade anser att samtidskonsten innebär en teoretiserande del och 
tycker att de estetiska ämnena ska präglas av mer praktiskt arbete då de flesta ämnen 
elever har är teoretiska. Eleverna måste få en chans att bearbeta olika problem utifrån 
ett mer praktiskt förhållningssätt. Även detta bekräftar tanken om att ett mer 
modernistiskt synsätt präglar dagens bildundervisning. Den teoretiserade biten måste 
vara en del av bildundervisningen för samtidskonsten ska kunna bli greppbar för 
eleverna. Det måste därför finnas olika redskap och mer nydanade metoder som 
präglar bildundervisningen för att eleverna ska kunna förstå den i ett sammanhang, 
annars kan de praktiska uppgifterna enbart övergå till någonting oväsentligt. 
Seligmann (2001) menar att viktiga dialoger ofta uteblir i bildundervisningen. Vårt 
resultat visar dock det motsatta då de flesta av respondenterna ofta diskuterade det 
färdiga resultatet med eleverna. Några av de intervjuade använde sig av loggböcker 
där eleverna fick skriva ner sina tankar kring det de gjort. Detta visar på att 
bildpedagogerna är medvetna om att det behövs diskussioner där både processen och 
konst som ide kan komma till ytan. 
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6.2.2 Samtidskonsten i lärandet 
Då samtidskonsten tar upp frågor som är aktuella i det samhälle eleverna lever i, kan 
detta enligt Carlgren (2005) innebära att eleverna stimuleras att reflektera kring sin 
egen roll i samhället. Även Erman Widerberg (2005) menar att samtidskonsten är 
viktig då den tar upp och problematiserar vår samtid. Detta är något Alma och Astrid 
har jobbat med då de låtit eleverna jobba utifrån något som de själva har upplevt eller 
situationer och företeelser de möter i sin vardag. Samtidigt upplever Astrid och Eivor 
att det är problematiskt att arbeta med samtidskonsten. Eivor som inte intresserar sig 
så mycket för samtidskonsten upplever att ointresset från hennes sida gör att 
elevernas frågor blir obesvarade. Buhl (2001) anser att många bildpedagoger till viss 
del måste ändra sina förställningar om de bildframställningsformer och 
arbetsmetoder som präglat bildundervisningen så länge. Detta för att 
bildundervisningen ska kunna utvecklas och för att låta eleverna ta del och få en 
chans att förstå det samtida konstutbudet. Vårt resultat visar på att några av de 
intervjuade bildpedagogerna har ett mer modernistiskt synsätt på konst och 
bildundervisning. Hargreaves (2007) menar att på grund av att bildpedagogerna inte 
riktigt vet vilka metoder man ska använda väljer de oftast det mer traditionella 
arbetssättet. Elevernas kulturella erfarenheter måste breddas och tydligare förankras i 
det rådande konstlivet utifrån mer nydanade metoder. Undervisningen borde därför 
tydligare kopplas ihop med den vardag eleverna lever i och vad som för tillfället 
präglar samhället. Det kan därför även vara av vikt att medvetandegöra samhälliga 
relationer och problem utifrån att mer arbeta med samtidskonsten som utgångspunkt 
i bildundervisningen.  

6.2.3 Avslutande diskussion 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att de intervjuade bildpedagogerna till 
viss del använder sig av samtidskonst i sin bildundervisning. Enligt de intervjuade 
präglas dock lektionerna fortfarande till största delen av en mer traditionsbunden och 
en mer modernistisk syn på bildundervisning. Man väljer oftast av ren trygghet att 
arbeta med olika tekniker istället för att fokusera på ett mer idébaserat och 
konceptuellt arbetssätt. Flera faktorer spelar in i att man inte använder sig av 
samtidskonsten i den grad man kanske vill.  En av faktorerna är att man finner det 
svårt att använda sig av samtidskonsten eftersom det är komplicerat att betygsätta en 
icke-färdig produkt som bygger på en idé. Av denna anledning borde det kanske 
därför vara av vikt att låta bildpedagoger vidareutveckla sig genom att gå 
fortbildningskurser för att kunna känna sig mer bekväma i det nya postmodernistiska 
förhållningssättet till konst. Eftersom förutsättningen att samtidskonst ska fungera 
och existera i bildundervisningen utgår ifrån bildpedagogernas inställning och 
kunskaper skulle en kompetensutveckling inom samtidskonstens forum kunna 
möjliggöra ett förnyat förhållningssätt som bygger på trygghet och inte osäkerhet. 
Bildpedagogernas uppdatering av ämnet skulle därför även kunna stimulera eleverna 
och deras sätt att arbeta på ett mer utmanande sätt där reflektion och diskussioner är 
viktiga moment i undervisningen. Att dagens skola fortfarande kännetecknas av en 
modernistisk och gammalmodig struktur kan även ha en viss påverkan på att 
pedagogerna finner det svårt att arbeta ämnesintegrerat då de anser sig väldig styrda i 
sin undervisning.  
 
Bildämnet är för tillfället ett väldigt debatterat ämne. Kursen Estetisk verksamhet 
diskuteras av den sittande regeringen att tas bort som ett kärnämne och istället bli ett 
valbart undervisningsämne. Bildämnet kanske därför borde få sig en ansiktslyftning 
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där teori skapade mer tillfälle för eleverna att kunna diskutera och reflektera kring 
konst i förhållande till dagens samhällsproblem. Detta eftersom det skulle kunna ge 
djupare kunskaper om konst som uttryckssätt. Samtidskonsten kan därför möjliggöra 
att eleverna utvecklas på ett mindre konventionellt sätt och blir uppdaterade utifrån 
sin egen livssituation.  
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som bildpedagog? 
 

2. Vad innebär samtidskonsten för dig? 
 

3. Berätta på vilket sätt du finner samtidskonst i bildundervisning intressant och 
viktigt. 

 

4. Vad har du för kompetenser/erfarenheter som bildpedagog gällande 
samtidskonst? 
 

5. Om du fick möjligheter att utveckla dina kunskaper kring samtidskonst, vad 
skulle du fokusera på? 

 

6. På vilket sätt anser du att man kan använda samtidskonst i ett pedagogiskt 
och lärande syfte?  

a. Hur arbetar du med samtidskonst i din undervisning? (Saknas det bra 
material att arbeta med?) 

b. Hur arbetar dina kollegor med samtidskonst i sin undervisningen?  
 

7. Berätta på vilket sätt du använder i din bildundervisning? 
a. Tematiskt arbetssätt? 
b. Projektarbete? 
c. Hur kan man arbeta tvärvetenskapligt/ämnesintegrering? 
d. Sätts uppgiften in i ett samhällsperspektiv? 

• till exempel rådande normer, etik, moral, genus, etnicitet? 
 

8. Vad tycker du att det krävs av dig för att kunna jobba med samtidskonsten? 
a. Vilka förutsättningar finns/har du för att kunna arbeta med 

samtidskonsten? 
 

9. Hur stor del av din undervisning präglas av samtidskonst? 
 

10. Vilka material/medier/uttryck används i samtidskonstsundervisningen? 
 

11. Berätta hur lektionsupplägget ser ut? 
 

12. Hur arbetar ni med den färdiga uppgiften?  
 

13. På vilket sätt sätts uppgiften in i ett sammanhang 
 

14. Hur förs diskussionerna kring iden, processen och det färdiga arbetet?  
 

15. Anser du att det finns ett tillräckligt stort utbud av samtidskonst i regionen? 
a. Vad finns det för slags utbud? 

 

16. Vad anser du om det nya konstmuseet? Har du utnyttjat konstmuseet och dess 
utställningar och i så fall på vilket sätt och i vilket syfte?  

a. Vilka möjligheter ser du som bildpedagog att arbeta med det gällande 
utbudet kring samtidskonsten? 


