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ABSTRACT 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra konstpedagogers syn på konstpedagogik 

och samtidskonst. Med hjälp av kvalitativa intervjuer vill jag undersöka eventuella 

skillnader i arbetet med samtidskonst jämfört med modernistisk konst. I bakgrunden 

presenteras främst litteratur om samtidskonst och modernistisk konst samt konst-

pedagogik. Resultatdelen sammanfattar intervjuerna med konstpedagogerna. I diskus-

sionen analyseras resultatet och kopplas till bakgrunden. Diskussionen är indelad i 

rubriker som samstämmer med frågeställningarna från syftet. Här behandlas några 

arbetssätt med samtidskonst såsom dialog mellan konstpedagogen och eleverna. Diskus-

sionen ger också en förklaring till hur samtidskonsten och konstpedagogiken kan gynna 

elever, till exempel genom samhällsfrågor och förståelse för vårt bildsamhälle. 
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1 INTRODUKTION 

Samtidskonst är ett stort begrepp som först och främst karaktäriseras av att den till 

viss del strider mot modernismens grunder. I dagens informationssamhälle tar 

samtidskonsten allt fler uttryck. Den innefattar uttryck såsom gatukonst, graffiti 

och happenings med flera. Jag kommer fokusera på de uttryck som kan uppvisas 

på museum idag: fotografi, koncept-, installations-, ljud- och videokonst. 

 På grund av samtidskonstens idéer har konstbegreppet förändrats då konst 

inte lägre bara syftar på det som är estetiskt eller vackert. Det finns många 

människor som inte förstår sig på samtidskonst eftersom den ofta baseras på 

fenomen i samhället och kräver en kunskap om den kontext verket refererar till. 

Hur ska man arbeta med ett så stort ämne? Vem kan hjälpa elever att förstå 

konsten och varför behöver den förklaras? Jag valde min titel eftersom det är litet 

paradoxalt att dagens konst ibland är mer svårtillgänglig eller mindre accepterad 

än modernistisk konst. I modernistisk konst är det formen och konstnärens 

hantverksskicklighet som är betydande medan man i samtidskonst ofta behandlar 

frågor som rör koncept hämtade från en social, politisk eller kulturell kontext. 

 Eftersom jag studerar till bildlärare för gymnasiet vill jag undersöka hur 

konstpedagoger på museum anser att de arbetar med samtidskonst tillsammans 

med elever. Detta för att få förståelse för hur jag själv och andra kan arbeta med 

det i skolan. Denna uppsats är således inte bara riktad till lärare utan kan även 

tilltala andra som har en fascination med samtidskonst och/eller vill veta hur man 

kan arbeta med den. 
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer jag presentera konstpedagogik och samtidskonst. Jag 

kommer även ta med begrepp som används inom konstpedagogiken. 

2.1 Konstpedagogik 

Konstpedagogik kan delas in i två hållningar: karismatiska hållningen och 

uppfostrarhållningen. Den senare handlar om att förmedla kulturarvet och låta 

mottagarna (besökarna) växa med det. Denna hållning objektifierar mottagaren 

”som förvandlas till ett tomt kärl, i vilket ska fyllas på med kunskaper och 

färdigheter som instruktören antas besitta” (Lindberg, 1988, s 16). Uppfostrarhål-

lningen tar inte vara på mottagarens kunskaper, istället ser man konstpedagogen 

som någon som överför kunskaper till mottagaren. Den främsta kritiken mot upp-

fostrarhållningen ligger i att denna syn på kunskap, förståelse och inlärning är för 

statisk (Lindberg, 1988). 

 Den karismatiska hållningen har ett mer romantiskt ideal i vilket man inte 

ser till förnuftet utan känslan av konstupplevelsen. Den estetiska upplevelsen är 

medfödd och handlar om inlevelse och intuition. ”Konstverk talar direkt till 

betraktaren, oavsett bildning och social tillhörighet” (Lindberg, 1988, s 16). 

Med hjälp av en dialog mellan konstpedagogen och betraktarna uppstår 

bildsamtal i vilket betraktarna får chansen att relatera till verket utifrån sina egna 

erfarenheter (a.a.). 

2.2 Konstpedagogers uppgift 

Pedagogik har tidigare varit en metod för att förmedla en tradition (Lindstrand & 

Selander, 2009). Det pedagogiska uppdraget innefattar att pedagoger ska tydlig-

göra det som är komplicerat. När det handlar om konst ska pedagoger göra 

konstverken mer tillgängliga för betraktarna. Med detta menas att pedagogerna 

ska vägleda betraktarnas tolkningar av verket (Lindstrand & Selander, 2009; 

Kulturrådet, 2004). Lindstrand & Selander (2009) argumenterar att detta synsätt 

väcker frågan om konstverk måste tolkas enligt konstnärens idé och om all konst 

kan klassificeras enligt tolkningsmallar. En kritik mot konstpedagogik är att om 

man gör konsten för tydlig tappar den sin mystik och upphör att vara konst.  



5 

En konstpedagog bör inte se konst och pedagogik som motsatser 

(Kulturrådet, 2004). De ska med hjälp av konstpedagogiken belysa ”konstens 

form, konstformens visualitet, dess potential” (a.a., s 81). Lindstrand & Selander 

(2009) argumenterar att konstpedagoger ska ta upp konstnärsrollen och sätta sig in 

i den konstnärliga skaparprocessen. 

Kulturrådet (2004) anser att god pedagogik bör genomsyra alla områden i 

en institutions arbetsfält. Dessutom ska konstpedagogiken uppmuntra till lärande 

genom kreativitet (Lindstrand & Selander, 2009). Det är konstpedagogens ansvar 

att se till att så är fallet. 

Kulturrådet (2004) jämför en konstpedagogens roll med teater- och film-

producenter. De senare ska se till att produktioner genomförs och attraherar en 

publik. På samma sätt finns det konstpedagoger som har en roll i utställnings-

produktionen, i visningar och workshopar samt informationsverksamhet, publik-

kontakt, skolverksamhet, pedagogisk dokumentation och utvärderingar. Det är 

inte ovanligt att konstpedagoger har flera roller och att de ”hamnar i en medlar-

position mellan olika aktörers viljor i samband med utställningsproduktioner” (s 

78).  

En konstpedagog bör ha en bred yrkeskompetens för att kunna medverka 

vid allt ifrån produktionen till publikkontakten. De bör kunna engagera sin publik 

och bidra till att utöka den. En konstpedagog skall skapa möten mellan publiken 

och utställningen. Detta möte kan förstärkas genom att konstpedagogen ger 

besökarna uppgifter utifrån utställningen (a.a.). 

2.3 Konstbegreppet 

Under denna rubrik kommer jag definiera estetik samt beskriva den institutionella 

och den essentiella konstteorin. 

2.3.1 Estetik 
Estetik kommer från grekiskans ”aisthétiko´s” och betyder ungefär ”sinnligt 

tilldragande” eller att uppleva något som är vackert (Hansson, et al., 2006, s 19). 

Begreppet uppstod under 1700-talet från en filosofi som handlar om människors 

smak och förmåga att uppleva skönhet (a.a.). Estetik har i vissa fall fortfarande 

definierats som ”läran om det sköna” (Sundin, 2003). Med denna sorts definition 

blir estetik motsatsen till det fula. Estetisk kan syfta på något vackert eller skönt, 



6 

medan det oestetiska syftar på det fula. Hansson, et al. (2006) förklarar att 

begreppet idag har utvecklats och fått flera innebörder: vad som är vackert för en 

person kan vara motbjudande för en annan. En mer tillämpbar förklaring är att 

estetik kan handla om något som fascinerar människor. Det behöver inte vara 

något vackert eller skönt, men måste på något sätt locka eller fascinera. Hansson, 

et al. (2006) menar att ”avgörande är den sinnliga lockelsen” (s 19). 

Enligt Hansson, et al. (2006) beskrev Immanuel Kant den moderna 

estetiken som ett passivt betraktande eller njutande av ting på 1700-talet. Upp-

fattningen om att estetik handlar om fascination är således inte en fullständig 

förklaring eftersom fascination också kan vara passiv. Därför argumenterar 

Hansson, et al. (2006) att den aktiva delen i estetik ligger i den part som utnyttjar 

fascinationen och tillämpar den.  

2.3.2 Den essentiella konstteorin 
Den essentiella konstteorin bygger på konstens inre skönhet. Konsten skall ses 

som en högt värderad mänsklig uttrycksform. Man talar om det sköna som ”ett 

centralt begrepp för konsten” (Vilks, 2001, s 22). Enligt teorin har konstverket ett 

inbyggt värde och en skönhet som särskiljer sig mot vardagliga föremål och klas-

sificerar det som konst. Konsten skulle vara självständig och allt av värde fanns i 

verket. Detta kallas på franska l’art pour l’art – ”konsten existerar för konstens 

egen skull” (Malmquist, 1999, s 40).  Konstverkens enda uppgift var att ge betrak-

taren en estetisk upplevelse. Det som framkallade denna upplevelse var främst 

sinnliga egenskaper hos konstverken såsom färg, form, mått- och proportions-

förhållanden (a.a.). Det viktiga var hur något framställdes snarare än vad som 

framställdes. Det sublima förklarade konstens storhet – både fysiskt och konst-

närligt.  

Inom den essentiella konstteorin hör det konstnärliga geniet som i sin tur 

härstammar från 1800-talets romantik. Denna idé handlar om konstnärens unika 

begåvning: ”[…] det enastående konstsköna har en bestämd producent med 

extraordinära gåvor” (Vilks, 2001, s 24). Konstnärens förmåga är därför inte 

baserat på ett tekniskt kunnande utan på en djupare känslomässig egenskap. 
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2.3.3 Den institutionella konstteorin 
Den institutionella konstteorins upphovsman är George Dickie. Vad som är konst 

bestäms av en institution som utgörs av olika representanter i konstvärlden (Vilks, 

2001). I alla tider har det funnits konstvärldar och konsten uppstår genom att 

bekräfta dessa världar. 

 Enligt Vilks (2001) menar Dickie att ”alla konstverk har något gemensamt 

som gör att de kan klassificeras (utan att värderas) som konst” (s 17). Emt & 

Hermerén (1990) förklarar att vad som är konst utnämns av en institution (konst-

värld) och menar att för att uppfatta något som konst måste man ha konst-

teoretiska och konsthistoriska kunskaper. Dessutom krävs det ”en historia och en 

teori om konst för att ett konstverk skall vara möjligt” (Vilks, 2001, s 19). 

2.4 Modernismen 

Modernismen har setts som en rad brott mot tidigare konventioner inom konsten 

genom dess många ”ismer”: kubism, futurism, konstruktivism och så vidare. 

Originalitet var högt skattat och det var viktigt att varje verk var nyskapande eller 

unikt: ”originalitet blev ett fristående värde som gav konsten en alldeles speciell 

aura, man föraktade det osjälvständiga, det plagierade” (Malmquist, 1999, s 41).  

I sökandet efter dessa originella, och rena former – som var betydelsefulla 

inom modernismen – uppstod ständigt nya ismer. Vissa blev kortlivade eller 

ersattes väldigt snabbt av nya. Den moderna konstens utveckling handlade om att 

försäkra sig om att konsten var på rätt utvecklingslinje. Immanuel Kants estetiska 

syn utgjorde grunden för estetisk värdering. Enligt Kant fanns det vissa objektiva 

och sanna estetiska värden som var gemensamma för alla med ett någorlunda 

utvecklat smaksinne (Malmquist, 1999). 

Ett tydligt kännetecken för modernismen var framhävandet av formen och 

avvisande av litterärt innehåll inom konsten (Vilks, 2001). Malmquist (1999) 

förklarar att för att inte riskera att distrahera upplevelsen ägnade sig konstnären åt 

det rent estetiska. Detta gav upphov till formalismen vars synsätt kom att räknas 

till de största förändringarna i 1900-talets konst. Detta var en rörelse bort från 

föreställande konst mot abstrakt (icke föreställande) måleri. Det ansågs att ju mer 

abstrakt en bild är desto mindre koppling har den till verkligheten. 

 Modernismen är känd för att hela tiden ha utmanat och undersökt vad som 

kunde anses vara konst: ”Den dominerande tendensen i modernismen är att 
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överskrida, provocera och gång på gång aktualisera frågan om det som görs kan 

accepteras som konst” (Vilks, 2001, s 66). Detta förhållningssätt tog fart under 

1900-talet och fick hjälp av uppmärksamhet i media. Impressionistiska verk – 

som fortfarande var avbildande målningar – saknade vid denna period helt 

berättande karaktär och symboler. Det abstrakta måleriet slog igenom år 1910 och 

med det var skillnaden mellan konsten och det alldagliga uppenbar. Konstverkens 

motiv saknade helt betydelse och gestaltande karaktär, istället var det själva 

formen som var det relevanta (Vilks, 2001). 

 Eftersom konstens tillväxt var så stor under 1900-talet uppstod flera nya 

konstriktningar, institutioner, konstutbildningar, konsthallar, muséer och konst-

pedagogiken (Vilks, 2001). Konstpedagogiken uppstod för att sprida konsten till 

en allt större publik. Själva konstnären blev också mer framträdande och sågs som 

en nyskapare av samhället. Till slut handlade det inte längre om konst i moder-

nistisk mening och Kants idéer om estetik var inte längre aktuella. Modernismen 

når en sorts ytterlighet på 1960-talet: 

Under 60-talet är det uppenbart att modernismens grundläggande principer 
om konstens natur har hamnat i utsatt läge. Det produceras en konst som inte 
får någon mening enligt modernismens kantianska estetik. Denna konst blir 
likafullt emottagen av konstvärlden. Med modernismens utgångspunkt är det 
inte längre fråga om konst. (Vilks, 2001, s 69)  

Minimalismen brukar anses vara modernismens sista stil och ett slut för det 

formalistiska synsättet. Minimalismens mål var att skapa konst helt utan refere-

nser till något utanför verket. Konststilen var väl utpräglad i USA under 1960-

talet. Ett exempel är Donald Judds ”skulpturer” som var enkla lådformer i galva-

niserad järnplåt. Konstverken blir så kallat självrefererande eftersom de inte ger 

något uttryck för känslor: ”i den bokstavliga minimalismen möter [man] en konst 

som bara är form, volym, färg, yta” (Malmquist, 1999, s 43). 

Enligt Malmquist (1999) hade 1900-talets modernism flera ”spänningar 

och motsägelser som försvårar alla försök att enkelt ringa in dess kännetecken” (s 

42). Nazistisk propagandakonst och socialrealism är exempel som strider mot 

modernistiska ideal. De hade en direkt koppling till samhället och har ibland 

kallats anti-modernistiska (a.a.). Vidare fanns det konstnärer som Marcel Du-

champ, 1887-1968, vars idéer hade direkt inflytande för postmoderna konstnärer. 

Så kallade ready-mades – som Duchamps pissoar – var något som blev populärt 
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först långt senare (Vilks, 1999). Följaktligen har den postmodernistiska konsten 

sitt ursprung i det modernistiska paradigmet (Malmquist, 1999). 

2.5 Postmodernismen 

Samtidskonst är en oklar term som refererar till relativt ny eller konst skapad av 

sin tid. Eftersom den modernistiska eran anses vara över kan man nuförtiden göra 

skillnad mellan samtidskonst och modernism. Det är dock inte helt fastställt när 

samtidskonsten tar vid. Chilvers & Glaves-Smith (2009) skriver att en relativt 

vedertagen syn är att samtidskonsten tog vid i början av 70-talet med utvecklingen 

av konceptkonsten.  

Malmquist (1999) anser att popkonsten kan sägas vara begynnelsen för 

samtids- och postmodernistisk konst. Ett välkänt namn inom popkonsten är Andy 

Warhol som – i sin konst – sökte sig bort från det handgjorda originalet. Han 

arbetade med mekaniska processer vilket betydde att andra kunde bidra i 

skapandet genom screentryck. År 1963 öppnade Andy Warhol sin ateljé i New 

York vid namn ”The Factory”. Där skapade han tillsammans med kända personer 

s.k. screentryck i stora upplagor. Det fanns nästan ingen gräns på vad som kunde 

utgöra konst eftersom allting sågs som likvärdigt. Kända personer, tvättmedels-

paket, bilolyckor och dollarsedlar är exempel på vad som blev förevigat genom 

screentryck (Malmquist, 1999). 

 Popkonsten ville tilltala människor oavsett utbildning eller förkunskaper. 

Den var riktad till allmänheten och var inte lika abstrakt och svårtillgänglig som 

vissa modernistiska verk. Ett kännetecken för popkonsten är den så kallade 

”förbrukningsestetiken”. Den handlade om att man använde varumärken, 

celebriteter och andra saker från människors vardag. Konstverken var inte längre 

unika, istället var kopian det som utgjorde grundstommen inom popkonsten – 

något som strider mot traditionella modernistiska ideal (a.a.). Inom konstvärlden 

fanns det ett missnöje att konsten blivit så skiljd från det sociala livet: 

Det fanns en längtan efter att åter infoga konsten i ett sammanhang och ett 
begär efter att förmedla mer komplexa meningar. Man ville bort från konst 
för konstens egen skull. (Malmquist, 1999, s 45) 

På 70-talet kom en övergång inom konsten som handlade om att förändra idén om 

konst och de modernistiska värderingarna (Chilvers & Glaves-Smith, 2009). 

Konstbegreppet som tidigare handlade om det sköna hade förändrats. George 
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Dickie ansåg att konst är vad som anses som konst av en institution och Donald 

Beardsley hade lagt fram sin kontroversiella teori om den estetiska upplevelsen 

(Vilks, 2001). Detta gav upphov till konceptkonsten som inte längre var beroende 

av lyxföremål och de traditionella konstobjekten. Istället för måleri och skulptur 

förlitade sig konceptkonsten på andra material såsom fotografi, film, språk och 

människokroppen – så kallade ”happenings” (Malmquist, 1999).  

Till skillnad från den modernistiska konsten, var konceptkonst idébaserad: 

”Konstnärens idé var det primära – själva utförandet sågs sedan som en ganska 

likgiltig historia” (a.a., s 46). Till en början frångick konceptkonsten helt alla trad-

itionella uttrycksmetoder – som måleri och skulptur – för att sedan komma att 

återinföra dem. Konceptkonst handlade om kontext – förhållandet mellan verket 

och omgivningen i vilken det visades upp. Konstnärer engagerade sig i politiska, 

ekologiska, filosofiska och andra samhällsfrågor. Dessa idéer gav inte upphov till 

en ny stil utan ledde till pluralismen som skulle fortsätta fram till 90-talet 

(Malmquist, 1999). 

Den postmodernistiska konsten kom att bli aktuell på 80-talet. Det är ett 

stort begrepp som delvis kan ha uppstått ur misstron på den västerländska kultu-

rens historia genom elektroniska medier och det postindustriella samhället: 

Det tycktes allt mer uppenbart att historien rymde en mörk undertext – 
förintelsen, teknologins ekologiska misstag, Hiroshima, Vietnamkriget – som 
försvårade hävdandet att historien för oss framåt. (Malmquist, 1999, s 49) 

I den postmoderna världen kan man säga att verkligheten skapas av det vi ser och 

läser i media. Verkligheten formas av medierna och vad som återstår är skenbilder 

– simulacra – vilka tycks frångå vad medierna ville skildra från början 

(Malmquist, 1999, s 50). Många kvinnliga konstnärer arbetade ur ett feministiskt 

perspektiv. Eftersom konsten fram till denna punkt hade förstärkt normerna för 

kvinnans roll i samhället var kvinnliga konstnärer intresserade av hur detta 

påverkade framställningar av kvinnor på 80-talet: ”män tittar och kvinnor är 

hänvisade till att bli ’tittade på’” (a.a., s 51). 

I och med den ekonomiska nedgången som skedde i början av 90-talet, 

förlorade konsten sin status. Dessutom hade synen på konstnären förändrats 

avsevärt på senare decennier. Konstnären ansågs inte längre vara ett unikt geni 

med exceptionella förmågor. Vilks & Schibli (2005) förklarar att konsten inte 

längre ”bär på något speciellt och översinnligt budskap som emanerar från 
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konstnärens själ” (s 33). Konstnärer började ägna sig åt olika projekt som inte 

krävde mycket pengar och var socialt betydelsefulla och politiskt intressanta. 

Konstvärlden ansåg att de tog ett socialt och kulturellt ansvar genom att visa 

förståelse för andra kulturer och ta upp viktiga frågor. Projekt med ämnen som 

migration, globalisering, identitet, genus, mediekritik och miljö blev vanliga: 

I tomrummet som hade uppstått började en mängd projekt med skiftande 
karaktär få uppmärksamhet. Det kunde vara att någon serverade mat, andra 
gjorde utställningar i hotellrum eller på renhållningsverk. (Vilks, 2001, s 67) 

Konstnärer började även arbeta med andra tekniker som till exempel video. 

Videokonst blev vanlig under 90-talet, men var begränsad till TV-skärmar eller 

mindre projektorer. Idag är konst i både digital och videoform mycket vanliga på 

utställningar och kan tack vare stora projektordukar engagera stora grupper 

(Vilks, 2001). 

2.5.1 Vad är samtidskonst? 
Samtidskonsten är ett brett begrepp som innefattar många olika stilar såsom foto, 

film, ready-mades (färdiga objekt), happenings och installationer. En vanlig miss-

uppfattning är att samtidskonst är all konst som skapas i vår samtid, men egen-

tligen är samtidskonst ett smalare begrepp. Den konst som inte tillhör samtids-

konsten kallas vanligen för ”nutida konst”. I denna typ av konst – som ofta har 

modernistiska uttryck som skulptur, grafik och måleri – är själva uttrycket viktigt 

och konstnärens skicklighet prioriterad. Den nutida konsten värderar även origi-

nalet till skillnad från samtidskonsten. 

Samtidskonst innefattar den konst som på ett radikalt sätt kommenterar 

eller kritiserar något väsentligt i vår tid: 

Det är en konst som problematiserar, undersöker och ger utrymme för nya 
tolkningar av olika fenomen i vår samtid, där idén/processen är viktigare än 
formen/objektet. (Sandberg, 2007, s 11) 

Samtidskonst ämnar involvera betraktaren och finns både i och utanför tradi-

tionella utställningar som museer och konsthallar (”den vita kuben”). Samtids-

konsten är gränsöverskridande i och med att den söker sig till oväntade platser. 

Samtidskonstnären vill med sitt experimenterande arbetssätt undersöka både sina 

egna och betraktarnas erfarenheter. Samtidskonstnären är inte nödvändigtvis en 

konstnär i en traditionell mening. Det kan vara en reporter, forskare eller social-

arbetare som vill ta reda på något om allmänheten. Om samtidskonstnären inte 
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besitter tillräckliga kunskaper för att genomföra sin idé kan han eller hon ta hjälp 

av utomstående specialister i själva skapandet i och med att uttrycket (resultatet) 

det är underordnat själva idén (Sandberg, 2007). 

Samtidskonst tar upp samhällsfenomen utifrån moraliska eller etiska 

perspektiv. Dessutom behandlar den frågor som går att använda inom skolan:  

Samtidskonsten behandlar ofta samhällsfrågor på ett sätt som elever och 
lärare kan använda i undervisningen, vilket lämnar utrymme för nya vägar till 
lärande. (Sandberg, 2007, s 13) 

Den undersöker förhållandet mellan individ och samhälle eller granskar relationer 

eller företeelser. Samtidskonsten är idébaserad och det betyder att idén är vad som 

bestämmer hur uttrycket skall se ut och bestå av för material (Sandberg, 2007). 
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3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra konstpedagogers syn på konst-

pedagogik och samtidskonst. Med hjälp av kvalitativa intervjuer vill jag ta reda på 

eventuella skillnader i arbetet med samtidskonst jämfört med modernistisk konst. 

3.1 Frågeställningar 

§ Hur beskriver de intervjuade konstpedagogerna sitt arbete med samtidskonst? 

§ Hur kan elever gynnas av samtidskonst och konstpedagogik? 

§ Finns det några pedagogiska skillnader i arbetet med samtidskonst jämfört 

med modernistisk konst? 
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4 METOD 

I denna del kommer jag redovisa mitt tillvägagångsätt för uppsatsens under-

sökning. Jag kommer även beskriva vilka personer som valts för intervju och hur 

insamlad empiri kommer användas i uppsatsen.  

4.1 Undersökningsmetod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie i vilken jag har granskat hur fyra 

konstpedagoger ser på sitt arbete med samtidskonst. Jag använde intervjuer som 

undersökningsmetod eftersom det ger intervjupersonerna möjligheten att reflek-

tera över sina svar. Patel & Davidson (2003) förklarar att denna metod ”ger ut-

rymme för intervjupersonen att svara med egna ord” (s 78).  

Patel & Davidson (2003) menar att det ligger i intervjuarens intresse att 

klargöra syftet med intervjun för att förhindra osäkerhet hos intervjupersonerna. 

Det är dessutom fördelaktigt att bemöta intervjuobjekten med en öppenhet och en 

medgivenhet för de ska känna sig bekväma.  

Intervjuerna hade en hög grad av standardisering, dvs. frågorna var de 

samma för alla intervjupersoner och var i samma ordning (Patel & Davidson, 

2003). Jag utformade frågorna innan intervjuerna och hade en bestämd ordning 

utifrån själva problemformuleringen. Patel & Davidson (2003) menar att man kan 

formulera frågor i förväg eller utgå från de frågeområden som gäller för under-

sökningen.  

 Konstpedagogerna intervjuades individuellt och intervjuerna spelades in 

med hjälp av digital inspelningsutrustning. Frågorna var öppna och formulerade 

på ett sätt som skulle se till att bibehålla intervjupersonen på rätt ämne och 

minimera risken att personen hamnade på ett irrelevant sidospår. Jag utgick från 

rekommendationer av Patel & Davidson (2003). De skriver att man bör undvika 

för långa eller ledande frågor samt negationer, dubbelfrågor och förutsättande 

frågor. 

4.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av konstpedagoger från konstmuseum som arbetar 

med samtidskonst. Jag valde att intervjua fyra kvinnor från olika konstmuseum i 

Sverige. Patel & Davidson (2003) skriver att intervjupersoner i en undersökning 
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”har på ett eller annat sätt blivit utvalda och kan förmodligen inte alltid se nyttan 

med att besvara frågorna” (s 70). Jag kontaktade dessa kvinnor eftersom de är 

direkt relevanta för uppsatsens problemformulering. Detta var jag noggrann med 

att förklara för var och en av dem. Anonymitet är viktig vid denna typ av 

undersökning och för att säkerhetsställa detta redovisar jag inga personuppgifter 

och jag refererar till dem med bokstäverna A-D.  

4.3 Genomförande 

Jag kontaktade konstpedagogerna via respektive museum eller personlig kontakt. 

Två av intervjuerna ägde rum ansikte-mot-ansikte, medan två andra skedde via 

telefonintervju. Samtliga intervjuer följde ett likvärdigt mönster, men under tele-

fonintervjuerna var det vid ett enstaka tillfällen nödvändigt att ta om en hel fråga 

då en den inte uppfattades av intervjupersonen. Det kan här tilläggas att ljud-

kvaliten generellt sett inte var ett problem. 

 Jag började varje intervju med att presentera mig själv och mitt arbete. 

Enligt Patel & Davidson (2003) brukar intervjuer både inledas och avslutas med 

några neutrala frågor eller kommentarer. Telefonintervjuerna skedde med hög-

talartelefon och spelades in med hjälp av en bärbar dator. Vid samtliga intervjuer 

försäkrade jag mig om att inspelningen fungerade felfritt genom att göra en 

testinspelning. Det skulle jag kunnat göra innan varje intervju, men för att 

försäkra mig om ljudnivåer ansåg jag att det var bäst att göra i samband med 

intervjun. Jag var noggrann med att låta intervjupersonen veta att ljudfilerna bara 

skulle användas av mig till min undersökning. Jag försäkrade även intervju-

personerna om anonymitet. 

 Under intervjun ställde jag frågorna i tur och ordning. Jag behövde ibland 

upprepa eller förtydliga en fråga, men generellt höll jag mina kommentarer till ett 

minimum.  

 Intervjuerna tog i snitt 40 minuter och avslutades alltid med en artig 

kommentar från mig för dem tagit sig tid. 

4.4 Databearbetning 

Min kvalitativa bearbetning behövdes för att få en djupare förståelse för konst-

pedagogernas arbete och tillät mig att dra slutsatser för att få svar på mina fråge-

ställningar (Patel & Davidson, 2003).  
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Transkribering skedde vartefter varje enskild intervju gjordes. Fördelen 

med en kvalitativ bearbetning är att varje intervju ger information medan vissa 

kvantitativa undersökningar behöver färdigställas helt för att kunna användas 

(Patel & Davidson, 2003). Denna bearbetning tillät mig att ta anteckningar om 

eventuella, oförutsedda sidospår eller realiseringar. Det är intervjuarens ansvar att 

inte gå miste om något under intervjun (a.a.). 

4.5 Felkällor 

Reliabilitet avser tillförlitligheten, det vill säga att man kan upprepa 

undersökningen med samma resultat (Thurén, 2006). Kvalitativa intervjuer som 

undersökningsmetod ger mer eller mindre oförutsägbara svar och det är inte 

troligt att det går att upprepa undersökningen med samma resultat. I detta fall bör 

inte det vara något problem då min avsikt är att undersökningen skall lyfta 

konstpedagogers erfarenheter och ta reda på hur de arbetar. 

4.6 Metoddiskussion 

I en kvalitativ undersökning är intervjuer med öppna frågor att föredra. Det ger 

intervjupersonerna utrymme och möjlighet att gå in på djupet (Patel & Davidson, 

2003). Jag fann att intervjuerna gav mycket information, men att de ibland gled 

ifrån ämnet. Trots det fortlöpte intervjuerna utan större bekymmer. Telefon-

intervjuerna gick också bra, bortsett från en där bakgrundsljud störde några delar 

och intervjupersonen inte hörde min fråga. Detta kunde avhjälpas genom att ställa 

frågan igen eller förtydliga frågan. 

 Intervjuerna utgör mitt underlag i form av empiri. Denna kunde jag sedan 

sammanställa under rubriker i resultatdelen. Det vill säga ibland innehåller en 

rubrik två likvärdiga frågor från intervjunfrågorna. Det är tydligt att intervju som 

undersökningsmetod inte är lika strikt då intervjupersoner ibland hamnar i ett 

sidospår och berättar något intressant för undersökningen under en orelaterad 

fråga. Detta utnyttjade jag till min fördel. En fråga (nummer 3) redovisas inte då 

den visade sig irrelevant för undersökningen (se bilaga 1). Däremot använde jag 

en intervjupersons svar på denna fråga under en rubrik i resultatet.  
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5 RESULTAT 

I den här delen presenteras svaren från de fyra intervjuer som gjorts med konst-

pedagoger. Kapitlet är uppdelat i underrubriker dels för att underlätta läsandet och 

dels för att sammanfatta svaren. 

5.1 Konstpedagoger definierar begreppet konstpedagogik 

A menar att konstpedagogik handlar om förmedling. En konstpedagog ska vara 

länken mellan utställningen, konstnären, institutionen och publiken. Hon berättar 

att pedagogik är en väsentlig del av hennes arbete. Hon förklarar att man kan vara 

hur bra som helst på konst, men saknar man pedagogiken löper man risken att inte 

kunna engagera publiken. A säger att hon vill ha kommunikation med gruppen 

och att publiken ska vara delaktig under visningen. Hon vill att gruppen ska få en 

insikt och en upplevelse som de kan ta med sig när de lämnar muséet. Hon 

förklarar såhär: 

För min del gillar jag att ha kommunikation med gruppen oavsett va de är. 
Jag vill att man ska få en insikt. Insikten, ha upplevelsen, fått något med sig 
som man inte tänk på själv. (A) 

B anser att konstpedagogik är förmågan att använda olika metoder för att under-

lätta för en publik. Det är förmågan att skapa kontakt och öppna dörrar: ”att vara 

en länk mellan publiken och konsten. […] Man använder pedagogik för att öppna 

dörrar för betraktaren in i konsten eller konstverket” (B). Människor har 

vanligtvis den förutfattade meningen att man måste kunna mycket och vara insatt 

för att förstå, tolka eller avkoda konst. B vill förmedla att konstverken finns där 

för alla: ”Oavsett [om] man är doktorerad konstvetare eller om man är lastbils-

chaufför så har man rätt att tycka och uppleva konstverket precis som man vill” 

(B). Enligt henne handlar konstpedagogik om att bryta ner barriärer hos 

betraktarna som rädslan för att de inte ska duga. 

 C förklarar att konstpedagogik handlar om att engagera betraktaren. Det 

handlar om att hjälpa betraktarna med ”nycklar” och ”verktyg” för att de ska få en 

starkare och förhoppningsvis bättre upplevelse av ett konstverk: ”Att helt enkelt 

hjälpa den som betraktar konsten att se och kanske också lära sig lite om tiden och 

kontexten som konsten handlar om” (C). 



18 

Enligt D är konstpedagogik när man sysslar med pedagogik för att 

förmedla konst. Hon förklarar att allt man gör på ett museum är konstpedagogik; 

allt ifrån hur entrén ser ut och hur utställningen är uppbyggd. D anser att 

konstpedagogik handlar om att ”riva osynliga murar och göra ett möte mellan 

betraktaren och konsten – underlätta det mötet” (D).  

5.1.1 Sammanfattning 
Konstpedagogerna menar att konstpedagogik handlar om förmedling och att vara 

länken mellan konsten och publiken. Det handlar om att använda olika metoder 

för att komma åt sin publik. En konstpedagog talar om att de ska visa att konsten 

finns där för alla – oavsett utbildning eller förkunskaper. Konstpedagogik handlar 

om att ge betraktarna nycklar och verktyg samt ”riva murar” för att engagera dem. 

5.2 Hur konstpedagoger beskriver sitt arbete med 

samtidskonst 

A berättar att hon ibland använder en sorts bildanalys som metod. Enligt A kan 

man alltid använda bildanalys då alla verk på något sätt är visuella. Även 

konceptkonst gestaltas i något visuellt, till exempel i ett foto (A): 

Det är att beskriva verket. Precis vad man ser. […] Rena fakta och sedan 
skilja det från en tolkning. Det är ofta man blandar ihop de där två 
begreppen. (A)  

A förklarar hur hon arbetar med samtidskonst genom ett exempel med videokonst: 

Först såg de videon och efteråt bad hon eleverna tala om vad de nyss sett. I en 

uppgift skulle de tänka ut något som saknades i videoklippet och själva skapa 

detta i lera. A menar att det är en del av pedagogiken på museet. När de skapar 

uppgifter utgår de från konsten de har i museet. Uppgiften ska vara utformad så 

att alla besökare – oavsett ålder – ska kunna klara uppgiften på sin nivå. I ett annat 

exempel visar hon upp en utställning och öppnar upp för diskussion. A anser att 

det är lättare om elevernas lärare har talat om utställningen innan så eleverna har 

en förförståelse och att de arbetar med det efteråt. Hon menar att det är bra om 

arbetet kan fortlöpa i en process. 

 B tycker det är viktigt att ha publikkontakt, att träffa människor och ta del 

av deras frågor. Bs museum har en ganska bred repertoar av konst och det tillåter 

dem att göra tematiska upplägg i program:  
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Till exempel [med] porträtt kan man se hur en samtida konstnär gör porträtt 
och vad det innebär... [Sen] kan man ta sig hela vägen ner till den absolut 
tidigaste konsten som vi har i vår antiksamling med gudabilderna, porträtten 
och gamla romare, osv. (B) 

B förklarar att arbetet med samtidskonst börjar med att lägga upp ett program, 

marknadsföra och informera om det samt att jobba med skolgrupper i det 

pedagogiska mötet i utställningen. De jobbar även med uppgifter i verkstäderna; 

det kan handla om att måla eller teckna och försöka anknyta till utställningens 

huvudtema. Hon uppskattar även att arbeta med drama: ”dramapedagogik tycker 

jag är en väldigt bra metod för konstupplevelse och för konstförståelse” (B). 

 B tycker att samtidskonst är en väldigt påtaglig och närvarande form av 

konst som är lätt att kommunicera med:  

Det kan vara saker som på något sätt finns här och nu och som man känner 
igen och som man förhåller sig till; eller föremål eller ting eller filmer som 
driver med kanske populärkulturen. (B) 

B menar att det är viktigt att ge betraktarna tid och nycklar. De måste få komma in 

i en utställning och bekanta sig med verken. Hon kan låta publiken gå runt själva i 

tio minuter och bara orientera sig. Alternativt att de samlas och hålla en liten 

introduktion i vilken hon presenterar utställningen och konstnären. Därefter visar 

hon det första konstverket:  

Så brukar jag göra […] jag låter besökarna – eleverna – associera: vad är det 
vi ser? Vad är det för något? Ja, det är en konstruktion han har byggt upp […] 
Vad består det av? (B) 

Bara att beskriva vad man ser och vad konstverket är gjort av kan vara en början. 

När det handlar om skulpturer som är tredimensionella måste man gå runt dem. B 

menar att då måste man förhålla sig till konstverket med sin egen kropp och blick. 

Hon menar att det ”kanske [är] mycket bildanalys. Utan att prata om det som om 

det vore bildanalys”. 

 B vet vad konstnären tänkt med sitt verk, men det menar hon att publiken 

ska komma på själva. Hon vill att de ska uttrycka det och om de tycker konstnären 

lyckats. Hon ser det som en pågående dialog. B förklarar att i slutändan handlar 

det om betraktaren och hans/hennes sinnen och erfarenhet: ”Man är ju bara den 

man är i mötet med konstverket” (B). Andra sätt är att föra ett resonemang om 

eller värdera konstverket. B säger att det inte är viktigt vad man tycker om utan 

hur man upplever ett konstverk. 
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 B brukar använda sig av levande verkstad. Levande verkstad är en 

experimentverkstad som inte handlar om mål eller att skapa ett färdigt verk. Hon 

menar att i levande verkstad är det processen som är viktig: 

Skolan har hela tiden haft så mycket mål att eleverna ska lära sig perspektiv-
lära och hantering av olika material. Här har vi jobbat med levande verkstad 
att man målar och lämnar ett avtryck… Processen är själva målet och själva 
resultatet är oviktigt. (B) 

B understryker att det naturligtvis finns ett värde i att lära sig och behärska en 

teknik, men det hinner inte eleverna lära sig under en timme. Istället för att skapa 

en perfekt akvarellmålning kan det därför vara mer fördelaktigt att experimentera 

med akvarell (B). 

C anser att konstpedagogik handlar om att få besökarna att känna sig 

trygga, lugna och väl mottagna. Det handlar om att samla in material till varje 

utställning, ta reda på bakomliggande information om konstnärer och utstäl-

lningen samt tanken bakom utställningen. C tror – när det kommer till 

samtidskonst – att det är extra viktigt att eleverna har en förförståelse när de 

kommer till museet. Hon menar att läraren bör förklara att man kan göra konst 

utifrån idéer. De kan lära sig om till exempel dadaismen eller om Marcel 

Duchamp – som enligt C var en av de mest inflytelserika konstnärerna när det 

kommer till konceptkonst. Hon tror att utan den grunden blir det svårt att förstå 

samtidskonsten: 

Jag tycker det är viktigt att backa bakåt historiskt sett för att få en djupare 
förståelse. […] Om man inte […] kan visa t.ex. Marcel Duchamp kanske man 
i alla fall kan nämna honom som en viktig ingång till konsten från 60[-talet] 
och framåt. (C) 

C menar att det kan vara svårt att ge ett exempel på hur man jobbar med 

samtidskonst då det finns många tolkningsmöjligheter och inga absoluta san-

ningar. Hon förklarar att det är viktigt att ställa frågor kring vad varje elev eller 

betraktare upplever så det blir en form av dialog. Hon använder sig inte av några 

särskilda uppgifter eftersom hon vanligtvis har en grupp i en timme. C vill att 

elever ska förstå sig på samtidskonstens konstnärskap: ”Man kan vara konstnär 

fast man låter någon annan genomföra [ens] idéer. […] Det är just idén som är det 

bärande i samtidskonsten” (C). 

 D vill att en konstpedagog ska vara mycket intresserad och tycka konsten 

är spännande. Hon arbetar med dialog och vill även ta hänsyn till kroppspråket: 
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”[Med] dialog menas inte bara det talade ordet utan […] det finns många sätt att 

uttrycka sig själv” (D). D visar alltid ett samtidsverk trots att besökaren eller en 

lärare inte valt den typen av konst. Hon tycker att när man besöker ett muséum 

med samtidskonst bör man se det oavsett om det var grundtanken med besöket: 

”Men lärarna beställer oftast inte det och gör de inte det ska man ändå försöka 

knyta ihop med ett samtida verk” (D). Hon förklarar att det kanske finns något 

samtidsverk som har referenser till popkonsten eller något modernistiskt verk. 

Hon anser att det är viktigt att förmedla att vara en konstnär är ett yrke – för det 

kanske finns någon elev i gruppen som vill bli det. 

 D ser ingen skillnad i att visa modernistisk konst jämfört med samtids-

konst. Hon vill att besökarna ska använda sina sinnen och verkligen se verket. När 

de betraktar verket ser de resultatet av en process. D brukar sedan öppna upp till 

dialog kring konstverket. Hon menar att det finns en sorts tidsaspekt med. Det 

gäller att ta sig tid att verkligen betrakta verket. De ger verket några minuter och 

sedan börjar eleverna diskutera: ”verket påverkar och gör att de ser… Sen börjar 

de prata hej vilt. […] De säger vad han [konstnären] menar med sitt verk” (D). 

Som pedagog är det hennes jobb att lugna ner människor, be dem tänka till och 

använda sina sinnen.  

5.2.1 Sammanfattning 
Arbetet med samtidskonst går mycket ut på att ha publikkontakt och att besvara 

deras frågor samt lyssna på deras tankar. En konstpedagog vill att publiken ska 

komma fram till en egen uppfattning om verket. Konstpedagogen kan hjälpa dem 

genom att ge dem nycklar (kunskaper), men inte nödvändigtvis genom att tala om 

exakt vad konstverket vill förmedla. Pedagogerna arbetar med bildanalys, 

dialoger, olika uppgifter och vill ge publiken tid att bekanta sig med konsten. 

5.3 Hur gynnas elever av konstpedagogik? 

A menar att samtidskonsten berättar om samhället; hon anser att varje epok har 

sin konst som speglar samhället. Hon förklarar vidare att konstpedagogiken är ett 

aktivt arbete med att uppleva konst som man kanske inte är van vid.  

Hon förklarar att människor har vissa koder som de själva inte är med-

vetna om. Genom frågor försöker A uppmärksamma dessa utan att ge svaren: ”det 

är inte meningen att jag ska säga svaren. Även om jag har det någonstans. Jag vill 
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att de ska tänka till själva” (A). Hon menar att det är en speciell upplevelse i en 

ovan miljö och det tycker hon är bra: ”kanske ser [det] tomt ut men så finns det ett 

innehåll i det som berör deras liv och deras identitet” (A).  

 B har funderat över sitt pedagogiska arbete. Hon funderar över sitt 

tillvägagångssätt. Hon tror att det viktigaste är att föra ett samtal kring konsten:  

[…] egentligen skulle man kunna stå framför tavlan [konstverket] och säga 
något vad som helst, […] räkna baklänges från hundra eller vad som helst… 
Det handlar mycket om […] ett samtal framför ett konstverk [och att ges] tid 
att se och uppleva konstverket. (B) 

B förtydligar att eftersom den tid man tillbringar framför verket har ett värde 

oavsett vad man pratar om. Samtalet hjälper även andra att se vad de inte sett än. 

B argumenterar att konstpedagogik är lite som att lägga pussel: 

Jag ser saker och så fyller du på med andra saker och dem kanske jag inte sett 
och […] tillslut är bilden ganska ”sedd”; om vi nu pratar om ett målat 
konstverk. Vi kan precis lika gärna prata om en installation. (B) 

B förklarar att hon i nästa skede kan låta betraktarna associera och berätta saker 

utifrån verket. Det är i mötet med betraktaren som konsten uppstår. Det finns ett 

sorts tvångsmoment i konstpedagogiken eftersom elever aldrig självmant skulle 

ställa sig framför en tavla och titta (B). 

 C upplever tydligt att elever behöver vägledning inom konsten. De 

behöver träffa någon som kan sitt område, är engagerad och som har en vana att 

tala om konst inför människor: ”De behöver lära sig se och få nycklar för att 

förstå vad konst handlar om” (C). Hon menar att detta är extra viktigt idag 

eftersom vi lever i ett så utbrett ”bildsamhälle”. Elever behöver reflektera kring 

bilder, t.ex. sanningshalten i bilder och fotografier. Hon argumenterar att elever: 

[…] behöver reflektera kring andra ämnen än bara skolämnen. De behöver få 
en upplevelse och komma bort från vardagen och förstå sitt samhälle och 
sammanhang bättre. (C)  

Hon menar att elever är väldigt okritiska till bilder trots att de lever i ett så pass 

utpräglat bildsamhälle där lärare och föräldrar förutsätter att elever förstår det de 

ser. C anser att inte ens vuxna människor reflekterar tillräckligt kring omvärlden. 

 D förklarar att hon möter lärare som behärskar den skapande processen, 

men som inte besitter kunskaper om det skapade. Hon tror detta gör det svårt att 

bli en bra pedagog i konst. En konstpedagog är insatt i sitt ämne och har goda 

kunskaper inom området. Dessutom möter de många olika grupper och kan 
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erbjuda erfarenheter från andra ungdomar (D). Hon jämför med andra skolämnen 

för att klargöra varför konstpedagogiken behövs:  

En engelskalärare som bara säger ”läs det här och lyssna på det här. Men jag 
[engelskläraren] tänker inte prata engelska – jag kan ingen engelska. Läs i 
boken det står där”. [---] Det är ju så om vi talar och jämför med 
matematik… Behöver man en mattelärare? Räcker det att man sköter det 
genom matteboken? [---] En mattelärare som älskar sitt ämne […] kan vara 
bra inspiratör. (D) 

Hon anser att det kan vara väldigt givande för elever att möta någon, ställa frågor 

och få ta del i en dialog med en kunnig person. 

5.3.1 Sammanfattning 
Samtidskonst berättar om samhället och kan ge ungdomar en förståelse för 

konsten. En av konstpedagogerna menar att elever behöver vägledning av någon 

med kompetens inom ämnet. Detta är särskilt viktigt idag eftersom vi lever i ett så 

pass utpräglat bildsamhälle. De behöver lära sig vad konsten handlar om. Som i 

alla andra skolämnen behöver elever en kunnig person inom ämnet konst. 

5.4 Finns det några pedagogiska skillnader i att arbeta med 

samtidskonst jämfört med modernistisk konst? 

A berättar att det inte alltid är lätt att arbeta med konceptkonst. På grund av det 

abstrakta tänkandet kan det till och med vara svårt för gymnasielever. A menar 

ändå att det är intressant och givande för henne själv att diskutera med någon som 

inte förstår konsten. A ger ett exempel från en visning hon haft i vilken eleverna 

först var negativa. De förstod inte att det kunde vara konst, men efter dem fått mer 

kunskap och arbetat med en uppgift hade många en ny inställning. 

A tror att små barn kan ha svårt att förstå samtidskonst. Hon tror inte de 

kan förstå komplicerade samhällsfenomen. Däremot anser hon att man ändå kan 

jobba med samtidskonst på deras nivå. Hon förklarar vidare att det ibland är svårt 

att förklara konstnärers intentioner. Däremot kan man angripa andra, mer lättill-

gängliga frågor: ”vad tänker man kring samhället […] Man kanske kan plocka ner 

orättvisor. Vad är orättvisor för ett barn?” (A). Hon förklarar att man ibland kan 

nå fram till de som är negativa. Hon uppskattar särskilt när läraren är engagerad 

och har gjort ett förarbete och gör ett efterarbete, men det är något hon aldrig 

kräver.  



24 

B tycker att det finns en svårighet i att många har förutfattade meningar 

om samtidskonst. Hennes mål är att försöka ge dem ett nytt perspektiv och att de 

inte ska få alla sina fördomar bekräftade. B ger följande exempel:  

Man har en fördom att det är något kladd som man kunde åstadkomma själv. 
[…] Det är inte va de […] personerna efter en konstvisning tycker är vackert 
eller intressant, men de kanske har fått en respekt för att det finns en slags idé 
bakom och ett yrkeskunnande även om det inte är vackert eller fint.  

B hoppas att de efter hennes visning kanske har fått en förståelse för att 

konstnärens mål inte var att skapa något vackert utan hade andra ambitioner eller 

målsättningar med sitt verk. B tycker också att man kan förbereda en klass eller ge 

en kort introduktion av konstnärens arbete och förklara för eleverna vad de 

kommer att få se. Detta gäller särskilt när man visar påträngande eller kontro-

versiell konst (B).  

 C tycker svårigheten ligger i om man inte själv gillar det man ser: ”Om 

man själv inte känner att det är viktigt eller bra då blir det [svårare]. Man måste 

själv känna att detta viktigt” (C). Hon tillägger att det finns de som inte ens gillar 

viss modernistisk konst. Hon förklarar att de tycker det är kluddigt eller slarvigt 

målat. De flesta uppskattar konst som uppvisar en tydlig hantverksskicklighet. I 

ett sådant läge måste hon som pedagog förklara bakgrunden och hur samhället 

förändrades vid denna tid: ”vi har kameror som registrerar verkligheten. Vi 

behöver inte längre utgå ifrån verkligheten eller det naturalistiska måleriet… Utan 

det är ett uppbrott med det” (C). 

 C beskriver problemet med outbildade lärare som bara visar de kända 

verken och är dåliga på att lyfta fram den kreativa sidan av konst. Hon tycker man 

måste lyfta fram andra konstnärer. C tror att den traditionella synen på vad som är 

konst fortfarande existerar: ”Jag tror också väldigt mycket [att] det lever kvar: Om 

man kan se en hantverksskicklighet då är det konst – annars inte, helt enkelt” (C). 

 C tror att samtidskonsten är viktig för alla oavsett ålder. Hon anser att små 

barn är mindre kritiska och tar till sig samtidskonsten bättre än vissa. C förklarar: 

”De bryr sig kanske inte att någon annan har tillverkat sakerna eller att det är idén 

som är det viktiga… De ser helt till helheten och upplevelsen och är mer 

konkreta” (C). Hon menar att konsten är viktigast för unga människor eftersom 

de: ”[Behöver] förstå att vi inte lever […] på 1800-talet längre – där hantverks-

skickligheten är det enda som gäller. Så jag tror dom unga är viktigast” (C). 
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 D tycker inte det är några svårigheter i mötet mellan samtidskonst och 

ungdomar. Däremot ser hon ett problem med vissa av elevernas lärare. Hon 

förklarar att det händer att läraren har haft en annan idé och/eller inte förstår 

samtidskonsten. Det är därför viktigt som konstpedagog att även nå de vuxna 

medan fokus ligger på eleverna (D).  

Det är en teknik. [Till] en början tar man bara in de tre första [i elevgruppen], 
men sen måste man ta in alla… Lyssna på vad de säger. Sen kan det hända att 
läraren klagar för de har haft en annan idé. (D) 

D förklarar att en konstpedagog måste jobba i ”stereo”, det vill säga både lyssna 

på dialogen med eleverna och samtidigt föra en annan dialog med lärarna. Hon 

understryker att det är viktigt att försöka komma överens med läraren, men att det 

inte är hennes prioritet.  

5.4.1 Sammanfattning 
Att arbeta med samtidskonst kan vara svårt på grund av förutfattade meningar 

eller brist i kunskap, men det är också givande när eleverna får nya insikter efter 

sitt besök. Ibland kan det vara nödvändigt att ge en kort introduktion till ett 

samtidskonstverk för att förklara konstnärens intentioner. Den modernistiska 

synen på konst lever kvar i stor utsträckning konstpedagogerna behöver ge 

eleverna ett nytt perspektiv och förståelse för konsten och dess skapare. Det är 

viktigt, menar en av konstpedagogerna att nå ungdomarna och förklara att det inte 

är hantverksskickligheten inte är lika viktig som inom modernismen. En av 

pedagogerna tar upp att lärare ibland har otillräckliga förkunskaper, men att 

hennes prioritet ligger i att nå eleverna. 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer jag granska resultatet under rubriker som listas under 

frågeställningar i syftet. Notera att ”konstpedagoger” hänvisar till intervjupersoner 

om inget annat nämns. 

6.1 Hur beskriver de intervjuade konstpedagogerna sitt 

arbete med samtidskonst? 

Konstpedagogerna anser att konstpedagogiken är viktigt och att den består av ett 

flertal metoder. Enligt konstpedagogerna handlar det om kommunikation med 

publiken eller att vara länken mellan publiken och konstverket samt att skapa en 

dialog och ge eleverna verktyg för att få en bättre upplevelse av konsten. 

Lindstrand & Selander (2009) tar också upp att konstpedagoger bör göra verken 

mer tillgängliga för betraktarna genom att vägleda betraktarens tolkningar av 

verket. Lindberg (1988) talar om dialogen som en metod att uppmuntra till 

bildsamtal. I detta får eleverna möjlighet att reflektera över verket utifrån sina 

egna erfarenheter. B och C förklarar att arbetet med samtidskonst börjar med att 

planera, marknadsföra, göra research själv och till sist att jobba med skolgrupper i 

det pedagogiska mötet i utställningen. D anser att allt man gör på muséet är konst-

pedagogik – allt ifrån hur entrédörren till hur konsthallen ser ut. Kulturrådet 

(2004) menar att god pedagogik bör genomsyra alla områden i en institution. God 

pedagogik ska uppmuntra till lärande genom kreativitet (Lindstrand & Selander, 

2009). 

 När det kommer till hur konstpedagogerna arbetar med samtidskonst 

uppger de liknande grepp och metoder. A och B talar om bildanalys som en 

metod. Vad de egentligen menar är att de tillsammans med sin elevgrupp skapar 

en dialog kring verket. C anser att det är svårt att ge ett exempel på hur hon 

arbetar med samtidskonst eftersom det finns flera tolkningsmöjligheter och på 

grund av att samtidskonsten inte erbjuder några absoluta sanningar. Detta började 

i den postmodernistiska konsten på 80-talet. Många andra tidigare marginali-

serade kulturers konst och idéer blev uppmärksammade. Västvärlden började 

kritisera idén om sin centrala roll i världen och att det skulle finnas en universell 

syn på smak. (Malmquist, 1999). C vill gärna att elevernas lärare ska förbereda 

dem om samtidskonsten och dess influenser från modernismen. Hon anser till 
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exempel att Marcel Duchamp var en av de största influenserna. Enligt Malmquist 

(1999) blev Duchamp en förebild för många konstnärer på 60- och 70-talen, men 

som illustrerat tidigare var det många andra aspekter som ledde till 

samtidskonsten. Det handlade även om ekonomiska och samhällskritiska frågor 

samt den nya synen på konstbegreppet (Vilks & Schibli, 2005; Vilks, 2001). C 

vill förmedla att en samtidskonstnär arbetar utifrån idéer. Konceptkonsten på 70-

talet var idébaserad och resultatet (det vill säga verket) var underordnat själva 

idén och processen som gav upphov till resultatet. 

 C och D vill få besökarna att känna sig trygga och lugna så att de kan 

använda sina sinnen för att betrakta verket. De talar om att de vill skapa en dialog 

med eleverna. D förklarar att en dialog inte bara handlar om det talade ordet utan 

även kroppsspråk och hur någon ställer sig till ett verk. 

 Konstpedagogerna uppger att de använder bildanalys, dialog och andra 

metoder. Endast C tar upp konstverkets idé som en utgångspunkt för diskussion. 

Idébaserad konst (som samtidskonst) skiljer sig mycket från modernistiska ideal 

och bör illustreras när man talar om samtidskonst. I modernismen var verket och 

dess form det viktigaste. I samtidskonsten är detta inte fallet utan det är själva 

idén som är ”verket”. En till skillnad är att samtidskonsten inte kräver ett original 

eller ett estetiskt föremål i modernistiskt bemärkelse. I modernismen såg 

konstnärer ner på det som var osjälvständigt och icke unikt. De strävade hela tiden 

efter nya grepp och metoder och det var anledningen till att det ständigt uppstod 

nya ismer (Malmquist, 1999).  

Det skulle kunna vara en intressant detalj att ta upp med elever för även 

samtidskonsten har liknande idéer då den utmanar och tar upp viktiga 

samhällsfrågor (Vilks, 2001). Istället för att låta eleverna experimentera med 

material i workshops eller levande verkstad skulle det vara intressant att ta upp 

samhällskritiken och tala om samtidskonstnärernas arbete med den. 

6.2 Hur kan elever gynnas av samtidskonst och 

konstpedagogik? 

A förklarar att samtidskonsten speglar samhället och att varje epok hade sin 

samtidskonst. Denna syn går i linje med George Dickies institutionella konstteori 

i vilken han anser att konst fanns redan innan konstteorier (Vilks, 2001). A menar 

att elever behöver uppleva konst de inte är vana vid. Enligt A förväntar sig 
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eleverna ofta modernistisk eller ännu äldre konst. Människor har vissa omedvetna 

koder och förutfattade meningar om konst. A beskriver hur elever uppfattar 

samtidskonst: ”kanske ser [det] tomt ut, men så finns det ett innehåll i det som 

berör deras liv och deras identitet”. Samtidskonstnärer ägnar sig mycket åt 

samhällsfrågor och andra frågor som identitet (Malmquist, 1999). Det framgår 

inte av hennes svar, men A kanske menar att verket i sig påverkade elevernas 

identitet. När det handlar om identitet eller samhällsfrågor kan konstpedagogiken 

vara vital. Det är konstpedagogernas uppgift att vägleda betraktarna och låta dem 

ta del av konsten. När den dessutom handlar om viktiga frågor kan den vara högst 

relevant. Det är kanske det enda tillfälle betraktarna får möta dessa frågor. 

 B ger inte något direkt svar på frågan utan berättar om hennes tankar kring 

arbetet med konst: 

[…] egentligen skulle man kunna stå framför tavlan [konstverket] och säga 
något vad som helst, […] ”räkna baklänges från hundra” eller vad som 
helst… Det handlar mycket om […] ett samtal framför ett konstverk [och att 
ges] tid att se och uppleva konstverket. (B) 

I citatet ovan framgår det att hon anser att det är viktigt att ge eleverna tid att 

betrakta verket. Konstpedagogen anser att det pedagogiska ligger i mötet och 

samtalet kring konsten. Konstpedagoger skulle även kunna tala om själva idén 

bakom verket. Tiden och samtalet är viktiga, men eftersom samtidskonsten 

bygger så mycket på fenomen i samhället eller bakomliggande idéer behöver 

samtalen behandla detta. Konstpedagogerna skulle kunna nyttja sin position och 

ge eleverna en förståelse för detta faktum. 

 C var inne på detta spår. Hon anser att elever behöver träffa någon med 

kunskap om och vanan att tala om konst. Med andra ord, elever behöver en 

konstpedagog som kan vägleda dem inom konsten. Elever behöver lära sig vad 

konst handlar om, särskilt idag eftersom vi lever i ett stort ”bildsamhälle”. 

Hansson, et al. (2006) förklarar att dagens samhälle är full av bilder och att många 

vet hur man ser en bild men inte nödvändigtvis vad den innebär. C vill att de ska 

lära sig tolka sanningshalten i bilder och berättar att eleverna… 

[…] behöver reflektera kring andra ämnen än bara skolämnen. De behöver få 
en upplevelse och komma bort från vardagen och förstå sitt samhälle och 
sammanhang bättre (C) 

Samtidskonsten kan ge elever möjlighet att lära sig om kritiska samhällsfrågor i 

ett annat forum än vad de är vana vid. Konstpedagoger ska kunna engagera och 
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uppmuntra till lärande. Lindstrand & Selander (2009) menar att det är konstpeda-

gogernas uppgift att stimulera lärande genom kreativitet. Vilks & Schibli (2005) 

tar upp samtidskonstens socialkritik i vilken konstnärer arbetar med sociala, kul-

turella och allmängiltiga frågor. Samtidskonst kan därför vara ett mycket bra sätt 

för elever att lära sig om sitt samhälle och andra kulturer. 

 D anser att det inte räcker med att lärare talar med elever om samtidskonst. 

Hon menar att många lärare saknar kunskaper om konsten och konsthistoria. Hon 

förklarar med en liknelse varför det bör vara en konstpedagog som vägleder dem 

på muséet:  

[…] Det är ju så om vi talar och jämför med matematik… Behöver man en 
mattelärare? Räcker det att man sköter det genom matteboken? [---] En 
mattelärare som älskar sitt ämne […] kan vara bra inspiratör. (D) 

Hon avslutar med att eleverna kan lära sig genom en dialog med henne i och med 

att hon besitter kunskaper som de annars kanske inte får. 

 C talar i intervjun om vikten av att tolka bilder, lära sig vad konst handlar 

om och lära sig om samhället. Hon anser även att elever behöver mer än bara 

skolämnen. Jag håller med konstpedagogerna och menar att samtidskonsten kan 

bidra till en bättre förståelse för vår tids syn på bilder och konst. Konst- 

pedagogiken är det verktyg som kan vägleda elever genom konsten och vår kultur. 

Det är högst relevant i dagens läge med all reklam och kampanjer som elever (och 

alla människor) möts av dagligen. Samtidskonsten har en unik egenskap – som 

skiljer sig markant från modernistisk konst i detta avseende – eftersom den tar upp 

dessa frågor och många andra. 

6.3 Finns det några pedagogiska skillnader i arbetet med 

samtidskonst jämfört med modernistisk konst? 

A förklarar att det abstrakta tänkandet i samtidskonst kan vara problematiskt. Hon 

syftar här på samtidskonstens ovanliga uttryck eller komplicerade bakomliggande 

samhällskritik. Det kan vara lättare att uppskatta modernistiska verk eftersom de 

inte hänvisar till något yttre och kan uppskattas utifrån dess uttryck och form 

(Vilks, 2001). Som pedagog kan man arbeta samtidskonstverkets idé, förklara och 

utveckla den. Om man förklarar dess bakomliggande tanke kan eleverna få en 

uppfattning om konstnärens intentioner. 
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 A talar om att det kan ligga en svårighet i att arbeta med samtidskonst 

med mindre barn, men eftersom denna uppsats fokuserar på gymnasieelever 

kommer det ej diskuteras vidare. Däremot tar hon upp en lösning med ett sådant 

problem: Konstpedagogen kan välja att angripa ett mer tillgängligt ämne utifrån 

konstverket och låta eleverna reflektera över det. A menar att hon, som 

konstpedagog, ska tala om själva idén med verket. Detta är relevant eftersom 

samtidskonsten bygger på konstnärernas idéer. Här närmar A sig en skillnad i 

arbetet med samtidskonst jämfört med modernistisk konst. Samtidskonst 

prioriterar inte skönhet eller värde på samma sätt som modernistisk konst. 

Samtidskonsten vill ofta konkritisera eller illustrera sociala eller samhällsfrågor 

(Sandberg, 2007). Det pedagogiska arbetet med modernistisk konst handlar mer 

om konstnärens teknik eller uttrycksform, medan samtidskonst behöver analyseras 

och diskuteras för att uppskattas. 

 B är van vid elevers förutfattade meningar om samtidskonst. Elever har 

ibland fördomar och åsikter om samtidskonst som inte är vacker. Hon förklarar att 

de tycker de skulle kunna åstadkomma verket på egen hand. Däremot kan de ha 

en ny uppfattning efter dem förstått idén med verket: ”men de kanske har fått en 

respekt för att det finns en slags idé bakom och ett yrkeskunnande även om det 

inte är vackert eller fint” (B). Samtidskonsten är idébaserad och själva konstverket 

– eller uttrycket – skall ses som ett resultat av en lång process (Vilks, 2001). Ordet 

”yrkeskunnande” från citatet ovan är ett intressant val då det tycks referera till 

modernistiska konstnärers hantverksskicklighet. Samtidskonstnärer kan nuför-

tiden till och med låta andra skapa deras verk och eftersom det är grundidén som 

är själva verket är det fortfarande de som är skaparna. B förklarar att eleverna 

måste förstå att samtidskonstnärer har andra ambitioner med sina verk, men hon 

talar inte om varför eller vilka dessa är.  

 C och D menar att en svårighet kan vara att om elevernas lärare inte 

uppskattar eller förstår konstverket/konsten. D förklarar att det är viktigt att få 

med eleverna och lärarna parallellt. Det finns pedagoger, enligt C, som inte ens 

uppskattar modernistisk konst. Eftersom modernismen är en stor konstepok är det 

svårt och veta vilken typ hon syftar på, men den senare modernismen (som till 

exempel kubismen) är väldigt långt ifrån vad många människor är vana vid. 

Modernismen rörde sig – i detta skede – bort från föreställande och innehålls-

mässiga motiv. I detta fall måste konstpedagogen ta upp konstnärernas arbete med 
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konsten och strävan att hela tiden experimentera. C tar även upp elevers 

förutfattade meningar och deras modernistiska konstsyn. Hon förklarar att 

eleverna främst uppskattar föreställande konst – eller konst som uppvisar en tydlig 

hantverksskicklighet: ”Jag tror också väldigt mycket [att] det lever kvar: Om man 

kan se en hantverksskicklighet då är det konst – annars inte, helt enkelt” (C). Hon 

förklarar att det är hennes jobb, som konstpedagog, att förklara anledningen till att 

samtidskonstnärer inte arbetar på samma sätt som till exempel modernistiska 

konstnärer.  

C anser att elevernas lärare inte ger dem tillräckligt med förkunskaper om 

samtidskonst. Detta kan vara en anledning till varför det finns en viss skillnad i att 

arbeta med samtidskonst. Den modernistiska konsten är mer vedertagen som 

”äkta” konst och kan oftast betraktas utifrån en estetisk bedömning. 

Konstpedagoger måste kanske förklara denna utveckling och sedan tala om hur 

samtidskonst har gått ifrån modernistiska ideal. 

6.4 Sammanfattning  

Konstpedagogerna använde sig av dialog och till viss del även bildanalys i arbetet 

med samtidskonst. De talade även om hur konstpedagogiken kan gynna elevers 

syn på sig själva. Konstpedagogiken bidrar även till kulturell förståelse och 

allmänbildning. Samtidskonsten kan användas för att ta upp kritiska samhälls-

frågor. En konstpedagog menade att det var viktigt att eleverna fick lära sig mer 

än vad de gör i skolan. Det framgår från diskussionen att det finns några skil-

lnader i arbetet samtidskonst jämfört med modernistisk konst. Konstpedagogerna 

menade att många hade förutfattade meningar kring samtidskonst och/eller inte 

uppfattade det som konst. Några av konstpedagogerna ansåg att de behövde 

förklara samtidskonstnärernas idéer eller avsikter med sina verk. Det utgör en stor 

skillnad från till exempel en modernistisk målning som helt saknar litterärt 

innehåll eller referenser. 

6.5 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra denna undersökning men även göra observa-

tioner på museum för att få en bättre bild av konstpedagogernas arbete. Man 

skulle även kunna göra en kvantitativ undersökning av elever för att ta reda på 

vad de anser om samtidskonst. 
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BILAGA 1 
Intervju med konstpedagoger 

1. Vad är konstpedagogik? 
2. Kan du berätta om ditt arbete som konstpedagog? 
3. Vilka är din publik/målgrupp? 
4. På vilka sätt kan konstpedagogik gynna gymnasieelever? 
5. Jag är intresserad av hur man visar samtidskonst på museum, hur arbetar du 

praktiskt med elever och samtidskonst? 
6. Arbetar du annorlunda med samtidskonst än du gör med andra typer av konst? 
7. Ser du några svårigheter med att arbeta med samtidskonst i sådana fall hur 

överkommer du dem? 
8. Kan man visa samtidskonst för alla årskurser? Är det någon skillnad? 

 

 


