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Förord 
 
Arbetet inför denna uppsats krävde en hel del tid ifrån de deltagande gymnasieelevernas 
ordinarie verksamhet. Jag hade relativt låga förväntningar vad gäller antalet timmar jag skulle 
få med respektive klass eftersom det jag skulle komma att kräva från dem låg utanför deras då 
inplanerade lektionsaktivitet. Jag fick oförväntat mycket tid att arbeta med samtliga fyra 
klasser. Detta tack vare två lärare som båda såg nyttan för eleverna med detta arbete Jag vill 
tacka dem och samtliga elever för sitt deltagande och visad entusiasm. Jag vill också tacka 
Maria Berg och Lisa Lundström på BildMuseet för deras enormt stora intresse och 
engagemang under hela detta arbete. Jag vill tacka Elin Wikström, Anna-Lena Lundmark och 
Per Nilsson på Umeå konsthögskola för deras råd och förslag under förarbetet med projektet. 
Sist vill jag tacka Mikael Richter som blev projektets gästföreläsare och gav stor inspiration 
till mig, eleverna och lärarna som närvarade. 
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Inledning 
 
Den pedagogiska insikt som den nutida konsten kan erbjuda elever idag är någonting som 

under de senaste åren har börjat tas på allt större allvar. Konsten tillåter att peta, pröva och 

provocera företeelser i en låtsasvärld; skolan är en plats för prövning och experiment, en 

relativ fristad för misstag, liksom konsten. Konsten inbjuder till åsikter och 

ställningstaganden; den nutida konsten erbjuder ett ämnesområde som kan öppna för 

diskussioner kring bl.a. identitet, etnicitet, kön och makt, för att bara nämna några. Men den 

konst som idag diskuteras och problematiseras i konstvärlden är frånvarande i skolan, även på 

estetiska gymnasieprogram. Under ett seminarium på Edsvik hösten 1999 diskuterades hur 

man kan arbeta med nutidskonst i skolan. Följande är taget ur en skrift från seminariet: 

 

”Konsten har under de senaste decennierna undergått en rad dramatiska förändringar, därför 

kan det vara intressant att ställa sig frågan om det konstpedagogiska arbetet har ’hängt 

med’ i utvecklingen. Hur kan till exempel lärarna dra nytta av samtidskonstens 

tvärvetenskapliga natur i en skola där man strävar efter att arbeta ämnesöverskridande?” 

(s.5) 

 (Malmquist, 1999) 

 

Skolan har inte ”hängt med” i konstens utveckling och det måste förändras, men det finns 

också mycket som talar för att konsten inte hängt med samhällets utveckling. Nya studier 

visar att det finns stora brister vad gäller mångfalden inom kulturlivet i Sverige. 

Nutidskonstens uppgift att beröra och utmana samtiden är försvagad på grund av att den 

verkliga svenska befolkningen inte är representerad inom den. Dessa två problem, bristen på 

nutida konst i skolan och bristen på mångfald i kulturlivet, påverkar varandra och skulle 

kunna bearbetas parallellt. 

 

Den nutida konsten upplevs ofta som svårgreppad och otillgänglig, inte minst för lärare. 

Någonting måste göras för att lärare ska känna sig tillräckligt insatta i samtidskonsten för att 

förmedla kunskap från den vidare till elever i alla åldrar.  

  

Denna uppsats är en förundersökning för ett större projekt som heter, ”Som Nu Ungefär”. 

Det är ett ”smygintegrerat” konstpedagogiskt mångfaldsprojekt som går ut på att dels skapa 

intresse för nutida konst hos ungdomar som inte nödvändigtvis är intresserade av konst eller 
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inte nås av kulturutbudet, dels på lång sikt, påverka bildämnet i skolan och lärarutbildningen 

samt förändra bristen på mångfald inom det svenska kulturlivet. Projektet är ett samarbete 

mellan skolor, BildMuseet och Kulturverket i Umeå. Projektet sammanför elever från olika 

mer eller mindre segregerade geografiska områden och bedrivs som pedagogisk verksamhet 

på BildMuseet. Museer har ett bildningsuppdrag och eftersträvar att nå nya publikgrupper. 

Detta projekt tilltalar museernas mål samtidigt som det möjliggör förutsättningar för att skapa 

nya skolmetoder som når unga av varierande intressen.  

 

Denna uppsats beskriver behovet av ett sådant mer omfattande projekt men behandlar i 

praktiken endast en förundersökning som gjordes på ett estetiskt gymnasium i Umeå. 

Uppsatsen är upplagd på så sätt att bakgrunden, litteraturen och diskussionen refererar till 

projektet i stort men metoden och analysen behandlar endast den förundersökning som 

gjordes på gymnasiet. Arbetet på gymnasiet gick ut på att undersöka befintliga attityder och 

kunskaper om den nutida konsten bland elever som går medie-, bild- och formestetiska 

program. Jag prövade en undervisningsmetod som gick ut på att presentera nutida konst på så 

sätt att det skapar ett intresse och därigenom få en känsla för elevernas förkunskaper och 

attityder. Det estetiska programmet har tydliga programmål vad gäller kunskaper om nutida 

konst som dess elever ska ha vid fullföljd utbildning. Skolans ansvarar för att eleverna, ”har 

kännedom om historiska och kulturella förhållanden i Sverige och andra länder samt har 

kännedom om nutida nationella och internationella strömningar och estetiska uttryck,” 

(Skolverket, 2000). 

  

Syfte  
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka attityder och 

kunskaper som elever på ett medie-, bild- och formestetiskt gymnasieprogram har om nutida 

konst. Syftet har också varit att skapa nya undervisningsmetoder som tillgängliggör och ökar 

intresset för den nutida konsten. 

  

Ett mer långsiktigt syfte är att koppla denna information till ett konstpedagogiskt 

mångfaldsprojektet som avser att behandla bristen på mångfald inom svenskt kulturliv genom 

att skapa intressen för kulturen hos nya grupper. Detta ska göras genom ytterligare ett syfte att 

påverka bildundervisningen på lärarutbildningen och på grund- och gymnasieskolan. 
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Förtydligande av begrepp 
 
Jag kommer inte här att definiera vad konst, samtidskonst eller nutidskonst är. Jag använder 

begreppen synonymt. Jag vill heller inte begränsa mig till benämningar som bildkonst eller 

videokonst och liknande eftersom den nutida konsten är alldeles för rörlig och saknar 

representativ definition. För att samtidskonst ska kunna vara ett brett skolämne som håller sig 

aktuellt måste den se förbi definitioner och fokusera på innehåll.   

 

Begreppet ”smygintegration” innebär att lösningar på segregationsproblem åstadkoms 

”bakom kulisserna”, d.v.s. praktiska barriärer som transport och ekonomiska förutsättningar 

ska behandlas utan att eleverna behöver ta del av problemet. Man för samman mindre grupper 

från olika geografiska områden till en större, mer heterogen grupp för samverkan och 

undervisning. Man riktar integrationsinsatser till både minoriteter och majoriteter utan att 

benämna det integration. Undervisningen riktar sig inte till någon specifik etnicitet och ingen 

behöver heller representera en generaliserad grupp. Integrationssyftet med projektet blir alltså 

inte uttalat. Integration är ett sekundärt men nödvändigt mål som måste tillgodoses utan att 

kränka deltagare.  

 

Bakgrund 
 
Som konstnär har min egen verksamhet präglats av en vilja som inte är olik en lärares. Jag vill 

förmedla idéer som förhoppningsvis gör att betraktarna tänker vidare själva, men också att de 

känner att deras tankar är deras egna och inte levererade från mig. Detta är mycket svårt men 

jag tycker att många andra konstnärer har lyckats med det. Jag har läst fyra år på en 

konsthögskola i Kanada men kände efter det att jag saknade mycket i form av kommunikativa 

och pedagogiska kunskaper.  

 

Som springvikarie på grund- och gymnasieskolor i Stockholm, Luleå och Umeå har jag 

undervisat i en mängd olika ämnen. Som inhoppare i ämnen man mer eller mindre behärskar 

är det svårt att undvika att den tillfälliga kontakten med ungdomar ständigt löper risken att 

spåra ur. Varje gång jag var på väg att tappa greppet om en grupp (vilket var ofta) började jag 

berätta om uppseendeväckande nutida konstverk som jag kände till. Detta ”knep” var ett 

effektivt och enkelt sätt att skapa intresse och ämnesövergripande diskussioner i klassrummet 
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och var alltid min räddning från att tappa kontrollen. Metoden som utvecklades ur dessa 

stunder visade sig kunna locka till uppmärksamhet och nyfikenhet hos en bred grupp elever 

oavsett könsfördelning eller hur den etniska respektive socioekonomiska sammansättningen 

såg ut.  

 

Det var min förhoppning att andra lärare hade bättre och mer utvecklade metoder att arbeta 

med som jag kunde lära ifrån. Jag började en utbildning till lärare och såg förhoppningsfullt 

fram emot att observera hur olika lärare använde den samtida konsten för att bemöta en ung 

publik och förmedla nutida samhällsfrågor. Det jag fann på skolorna var något förvånande, 

bristen på samtidskonst var påtaglig, inte minst i de estetiska programmen på gymnasiet. 

Utöver detta var det synligt hur en väldigt heterogen grupp från grundskolan blivit en mycket 

homogen grupp, vad gäller bakgrund, på det estetiska gymnasiet. De estetiska gymnasierna är 

trots allt de platser där vi hittar majoriteten av Sveriges framtida kulturutövare.  

 

Jag fortsatte min sökning efter instrumentella metoder i ämnet nutida konst men fann 

ingenting. Jag bestämde mig då för att pröva och utveckla en egen metod som gick ut på att 

göra samtidskonst intressant för unga. Arbetet kom att bli ett projekt som avser att påverka 

bildundervisning i syftet att skapa förutsättningar som inte utestänger vissa människor ur det 

svenska kulturlivet. 

 

Litteraturgenomgång   

Konsten i skolan 
 
Detta arbete undersöker vilka kunskaper om samtidskonst som finns bland elever i bästa fall. 

Valet av skola för denna studie var ett estetiskt gymnasium där elever läser i ämnena media, 

form, bild och nutida konst. Det var viktigt att befinna sig på en skola där man kan förvänta 

sig att eleverna fått goda introduktioner till samtidskonsten men jag hade läst ett 

examensarbete som fick mig att tro annat. Examensarbete gjordes under våren 2004 och 

undersökte förekomsten av undervisningen i samtida konst på ett estetiskt gymnasium i 

Umeå. Undersökningen omfattade visserligen bara åtta elever men det var tillräckliga grunder 

för att bedriva min undersökning:  
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”Det är helt klart att undervisningen om samtidskonsten inom kursen Nutida konst har varit 

minst sagt bristfällig. Endast en av åtta intervjuade elever kan namnge en internationellt 

erkänd nu levande konstnär, och denna elev säger att det beror på ett personligt intresse för 

konst som odlats på fritiden, utanför skolan.” (s.20)    

                                                                                                                      (Nilsson, 2004)    

 

Med tanke på skolans mål är det förunderligt att nutida konst inte diskuteras flitigt på 

estetiska programmet. Men varför sluta där? Konsten idag har mycket att ge även för yngre 

barn. Den nutida konsten verkar ha sluppit förbi lärarkåren i stort, gjort sig otillgänglig och 

oanvändbar. Det finns väldigt många orsaker till att undervisningen inte har hängt med i 

konstens utveckling. En av de främsta orsakerna är förstås att konsten är svår att överblicka 

och begripa, även för den som är intresserad. Det är mycket man ska hålla reda på. I en ny 

bok, Svensk konst nu, görs en mycket kompetent kartläggning av svenska konstnärer födda 

efter 1960, men den utelämnar ändå många namn och belyser hur omöjlig en sådan uppgift 

är. Men vad ska man göra? Författarna skriver: 

 

 ”De tvära kast och den variation som den svenska samtidskonsten utmärks av skapar 

ett rikt och levande klimat, men omfattningen och bredden kan samtidigt göra det 

svårt för en kulturintresserad allmänhet att orientera sig.” (s.8) 

                                                                                                                       (Allgårdh, 2004) 

 

Konsten är svår att följa och många gånger än svårare att beskriva. Det lämnas till 

experterna, kritikern, galleristen, konstnären och professorn. Alldeles för lätt exponerar 

konsten vår okunskap och många undviker den för att inte verka obildade, inte minst lärare 

som i och med sin roll representerar hela ämnesfält. Jag har pratat med konstpedagoger och 

konstkonsulenter från hela landet och problemet verkar vara det samma överallt. Lärare vet i 

stor utsträckning inte hur de ska tackla området samtida konst, det är för halt och skapar för 

många svåra frågor. Följande skrevs för nästan tio år sedan men tittar man på skolan idag ser 

man samma fenomen: 

 

 “Many teachers shy away from using contemporary art in their teaching because they do not 

feel confident about their own knowledge and are reluctant to introduce their students to 

anything they may not have mastered themselves. This response is not unique to educators. As 

art critic and historian Lucy Lippard has pointed out, the field of contemporary art ‘has become 
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mistified to the point where many people doubt and are even embarrassed by their 

responses....’” (s.22) 

                                                                                              (Cahan, 1996)  

 

Intresset för att få verktyg för att följa den nutida konstens ämnen och arbetssätt har varit stor 

inom lärarkåren. Det finns inget instrumentellt läromedel att använda som på ett bra sätt 

reflekterar den samtida konstens föränderlighet och tvärvetenskaplighet. Men processen är i 

gång; kurser för lärare om samtidskonsten har gjorts av Moderna Museet i samarbete med 

Lärarförbundet. Nyligen släpptes en bok baserad på det samarbetet. Boken, Samtidskonst för 

lärare och andra intresserade, ger ingångar till samtidskonsten och några möjliga didaktiska 

utgångspunkter för diskussion. Det inleds också med ytterligare en röst för varför 

samtidskonsten ska inkorporeras i skolans alla områden. Peter Holfve, ansvarig för kultur och 

estetik inom Lärarförbundet, skriver:  

 

”Samtidskonsten kan inspirera skolan att på ett otraditionellt sätt ta upp frågan som 

berör eleverna och kan dessutom länkas till flera av skolans ämnen och ämnesområden. 

Då samtidskonsten ofta också uppfattas och tolkas på olika sätt ligger den i linje med 

dagens diskussion om hur elevernas demokratiska kompetens ska utvecklas och hur 

unga kan agera utifrån grundläggande demokratiska värden. Samtidskonsten är ett 

användbart verktyg i skolan” (s.7)  

(Malmquist, 2005) 

 

Boken ger en bra introduktion till samtida konst och bör studeras och diskuteras mer bland 

bildlärare och på lärarutbildningen. Den gör gott på så sätt att den ger den som känner sig 

okunnig i nutida konst en liten inblick, men när man har kunskaper om den nutida konstens 

svävande fält, måste den göras tillgänglig på skolan, för allas användning, och då krävs något 

annat. Ett komplext och snårigt ämnesområde som nutida konst blir inte intressant bara för 

att man förstår svårfångade koncept; det krävs konkreta metoder som lärare kan använda för 

att kittla intresset hos unga människor. Sådana metoder saknas och det kommer att bli svårt 

att hitta. Att skapa en metod för nutida konst kan ju ses som en motsägelse i sig. Det är 

konstens föränderlighet och gränslöshet som gör den till vad den är och en användbar metod 

skulle behöva vara flytande och alltid ombytlig.  
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Målet inom konst är inte längre som det länge varit att uppnå perfektion i sitt medium. 

Konsten handlar inte idag om att publiken ska bländas av en hantverksmässig skicklighet. 

Konsten i skolan handlar nästan uteslutande om form, komposition, hantverk och estetik. 

Bildundervisningen i dagens skolor har inte tagit klivet in i den nya konsten och befinner sig 

i ett stillestånd i väntan på nya metoder. Det är inget fel på elevernas intresse, det är snarare 

lärarens tillgång till metoder att presentera samtidskonsten som saknas.  

 

Samtidigt som detta problem bearbetas, när skolans ämnen lär sig att använda konsten 

konstruktivt ska man inte glömma att konsten och kulturen inte har lyckats göra sig 

tillgängliga för alla i samhället. Det ser ut som att kulturen systematiskt stänger ut personer 

med utländsk bakgrund.  

 

 

Mångfald i kulturlivet  

                                                                                                    
I Sverige gäller tillgänglighetsprincipen för kultur och skola men ändå blir geografiska 

områden och dess skolor allt mer segregerade. Konstens och kulturens förmåga att spegla 

samhället gör precis det, den kan inget annat, därför är den också segregerad med höga och 

svåröverstigliga trösklar. En kultur som inte är tillgänglig för alla förlorar sin 

samhällsrepresentativitet. Kulturen är en låtsasvärld som lyckas kommentera samhällets 

”utanförskapande”, sexism och xenofobi men den vet inte hur den ska låta bli att vara 

likadan. 

 

Den 11:e november 2004 släppte Mångkulturellt centrum i Stockholm en undersökning på 

sextiotre statligt finansierade kulturinstitutioner som granskade huruvida de egentligen 

uppfyllde kraven på mångfald. Utredningen, Tid för mångfald (Pripp, 2004), visar på stora 

brister. Problemet är inte att för få föreställningar eller utställningar rör frågor som handlar 

om etnisk mångfald. Istället är problemet att allt för många produktioner görs och bestäms av 

folk med helsvensk bakgrund. Den tradition som en institution har vuxit fram ur kan fungera 

exkluderande för vissa grupper i samhället, något som visar sig i en underrepresentation av 

personer med utländsk bakgrund bland administratörer, producenter, konstnärliga utövare 

och publik.  
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Introduktioner till, och förebilder inom kulturen når inte alla i samhället på samma sätt.  

Till och från tillsätts integrationsinsatser för geografiskt segregerade områden, men sådana 

åtgärder riktar sig ofta till etniska minoriteter, inte den etniskt helsvenska majoriteten menar 

Hassan Hosseini-Kaladjahi, forskningsledare på Mångkulturellt centrum (Pripp, 2004). 

Integrationsarbeten behandlar ofta minoriteten som ett problem och fungerar, ironiskt nog, 

segregerande i sig. På konsthögskolan Valand i Göteborg erbjöd man för några år sedan en 

ettårig fördjupningskurs, ”Sverige omskapas”, som enbart vände sig till invandrade 

konstnärer. Projektet var uppmärksammat på grund av den utställning som resulterade, men 

presenterade trots allt ett återkommande problem. Elever vittnar om att vara isolerade från 

resten av skolan och projektet avslöjar istället på ett grymt sätt den verklighet den har som 

uppgift att granska. Samma fenomen uppstår när man riktar integration insatser till enbart 

segregerade bostadsområden. Följden blir inte integration av befolkningar utan assimilation 

av tankesätt. Mycket av det som kallas för integration signalerar att, ”bara detta är till för 

invandrare, allt annat i samhället är för helsvenskar”.  

 

Bristen på mångfalden i kulturlivet måste ses som en angelägenhet för skolvärlden. Skolan 

måste granska hur alla elever kan känna samma tillhörighet till det kulturella utbudet. Att öva 

på kreativ förmåga måste göras på ett sätt som kan anpassas och vara attraktiv för alla, den 

måste vara mångsidig och öppen. Kreativiteten bör övas i skolan på ett sätt som inte är låst 

till konventioner, den nutida konsten har den potentialen och kan skapa en arena för olika 

typer av kreativitet. Nutidskonsten kan, om presenterad på rätt sätt, locka till intresse från en 

bredare grupp än traditionell konst. Kreativ förmåga skapar en vilja att skaffa sig kunskap, 

det gör att man vill tolka sin omvärld och öppnar möjligheter till att hantera egna och andras 

attityder. 

 

”Skolan saknar ett samtida kulturklimat i ett läge där grundskolan hotar att bli en 

treämnesskola. Skolan förmår inte synliggöra kultur- och identitetsfrågor. Ungdomars 

livsvärldar är inte synliga i skolan och skolan är inte synlig i ungdomarnas livsvärldar. Därför 

kan eleverna inte fullt ut tillägna sig, appropriera, den kunskap som ofta endast presenteras för 

dem.” (s.58)   

                                                                                                                    (Marner, 2003) 

 

Denna kreativitetsträning måste påbörjas tidigt, öppna former måste övas på, det räcker inte 

med enstaka infall och introduktioner utan uppföljning. Det är viktigt att skolan granskar hur 
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man kan erbjuda unga en plattform för fri utforskning och experiment, de måste få upptäcka 

hur de själva tänker och det måste få ske över en lång tid.  

 

Konsten vill alltid förändras och bli delaktig i sin samtid. Men om man vill förändra konsten 

i framtiden behövs en utbildning som gör att samtliga unga får en chans att själva finna sin 

plats i den. Skolan måste se till samtidskonstens potential och använda den för att skapa en 

miljö där alla kan finna någonting som driver dem vidare. 

 

Skolan måste hitta nya sätt att nå sina elever och vissa grupper får inte systematiskt hamna 

utanför något område. Att den nutida konsten är frånvarande i skolan innebär att den inte 

prövas som ett verktyg för kreativitetsövning, någonting som jag kopplar till en bristande 

mångfald redan på estetiska gymnasier. Den kreativitet som premieras i skolan är inte 

lockande för alla, samtidigt är det tydligt att den nutida konsten inte används. Det är två 

problem som är relaterade till varandra eftersom kreativ förmåga kan skapa fler 

valmöjligheter för unga och samtidskonsten kan öppna nya vägar till kreativitet samt 

möjligen locka unga med olika intressen.  

  

Kort metodbeskrivning 
 
Som tidigare nämnts är denna uppsats enbart första delen av ett större projekt, och trots 

mycket diskussion runt hur och varför man ska nå nya grupper behandlar inte metoden i detta 

arbete direkt frågan om mångfald. Inför det planerade projektet på BildMuseet måste 

undervisningsmetoderna som används med eleverna vara bearbetade. I utformningen av 

metoden var det viktigt att inte vara för experimentell med elever som inte var intresserade 

av konst eller kultur, om misstag gjordes med dessa elever skulle jag riskera att motverka 

mina syften. Jag skulle pröva metoden med elever på ett estetiskt gymnasium, där jag 

samtidigt kunde få en känsla för rådande attityder hos elever vars förutsättningar att ha 

kännedom om samtidskonsten var goda. Eftersom instrumentella läromedel för undervisning 

i nutida konst saknas har jag utgått ifrån en egenkonstruerad konstpedagogisk 

klassrumsmetod som går ut på att förvåna och överraska eleverna genom att berätta om 

utvalda konstverk och konstnärer som är aktuella idag. Utifrån denna introduktion är det 

meningen att eleverna själva ska fundera på och presentera egna idéer som förvånar och 

överraskar. Av de konstverk som jag pratar om i början för att inspirera ingår enbart 
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konstverk som överraskar och engagerar utan att behöva visas i bild. En bild kan begränsa 

möjligheterna till att föra den egna tanken vidare, det kan jämföras med skillnaden att läsa en 

bok eller att se filmen. Det som väcker nyfikenhet bara genom att nämnas i ord öppnar till 

flera kreativa möjligheter. Dels höjer det statusen på en idé-bara-för-idéns-skull, dels visar 

det ett alternativt sätt att betrakta konst som ofta bedöms eller utdöms på dess estetiska 

uttryck. Jag vill visa ett alternativ till den visuellt beroende konst de är vana vid och förstärka 

tanken att vi kan diskutera konst och konstidéer utan att det blir tråkigt. Vissa delar av 

metoden kan liknas till vad näringslivet ofta kallar för ”brainstorming”, och går ut på att 

frigöra förutsättningar för att den inre kreativa processen ska lyftas fram i en öppen och 

konstruktiv miljö för gruppdiskussion och utveckling. Det övergripande syftet för eleverna är 

att de arbetar med egna idéer i gruppsammanhang och lära sig att argumentera för och 

motivera deras idéer. Metoden lägger stor vikt på att inspirera genom exempel och förebilder, 

därför hålls en föreläsning av professionell gästkonstnär som arbetar med de ämneskategorier 

som tas upp i undervisningen (i det här fallet var föreläsaren Mikael Richter). För detta 

relativt korta arbete på gymnasiet ( 5-7 träffar per grupp) begränsades de teoretiska 

ämneskategorierna till tre generaliserade rubriker:  

 

• Övertygelseförmåga 

• Etiskt och omoraliskt 

• Kreativitet och myter 

 

Metod 
 
Under 15 veckor på höstterminen 2004 arbetade jag med fyra elevgrupper på Midgårdsskolan, 

ett estetiskt gymnasium i Umeå. Den första gruppen var en medieklass i första året med 28 

elever (Media 1). Den andra gruppen var en bildklass i sista året med 30 elever (Bild 3). Den 

tredje och fjärde gruppen var en formklass i andra året som hade delats upp i två mindre 

grupper med 12 elever den ena (Bild 2:1) och 18 elever i den andra (Bild 2:2). 

Fortsättningsvis kommer jag att referera till grupperna enligt de förkortningarna som följer i 

parantes.  

 

De två första grupperna, Media 1 och Bild 3 arbetade enbart teoretiskt, detta innebar att 

samtliga lektioner innehöll föreläsningar, gruppdiskussion och bearbetning i skrift. De två 



 12  

sista grupperna, Bild 2:1 och Bild 2:2 arbetade mer praktiskt, detta innebar att de fick mindre 

tid för föreläsning och teoretisk utveckling och mer tid till att arbeta praktiskt på att slutföra 

en utställning utifrån den uppgift de fick av mig. Samtliga grupper och inblandade lärare 

deltog sedan i en enkät vid slutförande av projektet. Enkäten var formulerad så att de skulle 

svara på hur de själva bedömde sin kunskap inom och intresse för nutida konst innan och efter 

projektet.  

 

Lektion 1 

För samtliga grupper var den första lektionen dels en introduktion för att skapa intrig, dels ett 

argument för varför det är så viktigt att kunna tala för sin sak och motivera sina idéer. Lektion 

1 hade som rubrik ”Övertygelseförmåga” och gick ut på att väldigt kortfattat beskriva nutida 

konstverk som verkar ologiska eller onödiga att genomföra. Jag delade upp lektionen i tre 

delar: 1, jag pratar om verk. 2, eleverna arbetar i grupp på egna idéer för möjliga konstverk.  

3, eleverna presenterar sina idéer för klassen och tar emot kommentarer. Jag började med att 

prata högt med mig själv med hjälp av ett eget verk, ett verk som tillåter en att tala högt med 

sig själv i offentliga rum. Jag pratade om konstverk jag tycker om. Detta gjorde jag för att 

skapa en distans mellan mig och eleverna som jag sedan skulle bryta för att göra ett tydligt 

och meningsfullt närmande. Efter att jag hade pratat fick eleverna arbeta i grupp med en 

uppgift de fick av mig. Elevernas uppgift var att skapa eller göra någonting som var till synes 

onödigt, eller ta någonting som är relativt självklart och enkelt och göra det omständligt och 

komplicerat. Sedan fick de försöka övertyga mig om varför deras förslag var viktiga och 

varför jag skulle vilja finansiera deras projekt. Detta första moment var viktigt både mot syftet 

att se vad de redan visste och att skapa ett riktigt första intresse för den öppna möjligheten 

inom nutida konst.  

 

Lektion 2 

Följande lektioner var inte desamma för alla grupper. Lektion 2 för Media1 och Bild 3 liknade 

upplägget från lektion 1 men hade som rubrik ”Etiskt och omoraliskt”. Syftet var att 

problematisera verk som leker med gränser för vad som kan tillåtas eller inte tillåtas i 

samhället. Jag nämnde verk som fått mycket utrymme i pressen och verk som verkligen kan 

räknas som kontroversiella. Under tiden som jag pratade om dessa verk befann sig eleverna i 

mitten av rummet. De skulle låtsas vara gallerister och genom att antingen gå till höger eller 

vänster i rummet, ta ställning till huruvida de skulle ta med detta verk i deras utställning. 

Sedan arbetade de med egna idéer som går så nära deras egna gränser som möjligt, utan att gå 
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över den gränsen. Diskussion följde. Detta moment är starkt kopplat till hur man kan använda 

samtidskonsten som utgångspunkt i diskussioner som lär oss själva om hur vi själva tänker 

och vad vi tycker. Konsten presenterar också en möjlighet att ändra sin åsikt utan att det har 

särskilt stora konsekvenser. Eleverna får en möjlighet att ta ställning utan att behöva uttrycka 

sig verbalt och de får samtidigt se hur andra tänker och att andra vågar ändra åsikt ibland.  

 

Lektion 2 för Bild 2:1 och Bild 2:2 gick ut på att fördjupa sig i de idéer som de kom fram till i 

den första lektionen. Jag berättade då att vi skulle göra en utställning av dessa idéer och de 

fick arbeta individuellt eller i grupp. Lektionen handlade först om att diskutera de idéer som 

hade framkommit och ställa frågan om vad som krävdes för att genomföra dem eller om det 

överhuvudtaget gick att genomföra. De fick göra nödvändiga ändringar, eller helt tänka om. 

De projekt som skulle överstiga deras egna ekonomiska förutsättningar fick om de ville börja 

söka sponsring. Vissa skulle behöva diskutera och problematisera sina idéer mycket mer, 

andra skulle börja arbeta på genomförandet direkt. Tanken med detta moment vara att öva på 

att ta idé till praktisk process och fundera vilka nya överväganden som dyker upp när det 

händer. Om elevernas idéer krävde resurser som låg utanför bildämnet uppmanades de att se 

utanför ramen för vad de själva ser som traditionella bild- och formprojekt.  

 

Lektion 3 

Lektion 3 hade för Media 1 och Bild 3 rubriken, ”Kreativitet och myter”, och gick ut på att 

knäcka några myter om kreativitetens och skapandets förmåga samt fördjupa sig i motivering 

av idéer. Jag började med att tala om kreativitet, myter, vad man gör om man fastnar, hur man 

lär sig nå sitt inre och hur man undviker inskränkningar. Sedan delades de upp i grupp, Varje 

grupp gavs ett konstprojektförslag från samma klass. Jag hade odemokratiskt valt ut några 

verk från deras idéer från de två första lektionerna. En jury skapades som bestod av mig och 

ett par närvarande lärare. Eleverna skulle nu bearbeta och motivera den idé de hade att arbeta 

med och juryn skulle välja två projekt utifrån de mest övertygande argument för utställning 

eller stipendium. Syftet var att ge konkreta verktyg för kreativt tänkande och inspirera dem att 

våga tänka på ett eget sätt. Att vi hade en jury kan tyckas opassande i en skola men det 

gjordes för att stärka viljan att sväva ut i sina motiveringar. De gavs också idéer som de inte 

själva var upphovspersoner till, detta var för att de skulle se att det är lättare att motivera 

andras idéer samtidigt som de kanske får höra något om sin egen idé de själve inte tänkt på. 
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Lektion 3 för Bild 2:1 och Bild 2:2 gick ut på att förbereda projekt och planera inför 

utställningen. Detta gjordes med väldigt lite handledning. Jag ville att de skulle ta över 

ansvaret för att utställningen skulle bli av. Att skapa intresse var viktigt för mig och bara om 

detta hade lyckats skulle de bli självgående och ansvarstagande. Det projekt jag gjorde med 

dem skulle trots allt inte betygsättas och hade ingen påverkan utöver närvaro på deras betyg i 

kursen.  

 

 

Lektion 4 

Fjärde lektionen var en gemensam storföreläsning för samtliga deltagande grupper samt 200 

andra elever från medie- och bildprogrammen. Det var en gästföreläsning med Mikael Richter 

som jag bjudit dit för detta projektarbete. Han pratade om sina egna verk och diskuterade 

konstens plats i samhället. Han tog upp frågan om att marknadsföra sig själv som konstnär, 

hur han motiverat vissa verk som kan ifrågasättas lagligt sett samt hur viktigt det är att hela 

tiden tänka nytt. Mikael Richter efter egen utsago valt utbildningar eller andra sysselsättningar 

utifrån utgångspunkten att han aldrig gjort det eller vetat något om det tidigare. Han gav 

eleverna motiv att pröva någonting de inte tror att de är bra på. Richter var en viktig faktor i 

processen att skapa intresse med hjälp av förebilder och exempel på hur man kan överleva 

som konstnär i dagens mångsidiga kulturverksamhet.    

 

Lektion 5 

För Media1 var den femte lektionen den sista och en möjlighet att utvärdera den tid vi hade 

arbetat på detta projekt. Vi pratade lite om Mikael Richter föreläsningen, vad de tyckte var 

positivt med projektet, vad de mindes av de konstverk jag nämnt och vad de skulle ändra på 

om vi skulle göra om det. De fick också svara på ett antal frågor som de fick från mig (se 

bilaga 1). Vi diskuterad i denna klass hur detta arbete bättre skulle kunna anpassas till 

medieämnet och hur detta sätt att tänka kan hjälpa dem i arbetet med media. 

 

För Bild 3 innebar den femte lektionen en genomgång av vad de har för alternativ att studera 

vidare om de vill arbeta professionellt inom kreativa yrken. Rubriken var ”Professionalism” 

och gjordes för att de var elever i sista året på en estetisk utbildning och skulle snart välja vad 

de skulle göra efter gymnasiet. De fick en ansökan till Skolan för samtida konst, där det var 

meningen att försöka titta på vad det egentligen är som en sådan skola vill se från en sökande. 
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Bild 2:1 och Bild 2:2 använde den femte träffen till att slutföra uppställningen av 

utställningen. De skulle ge mig en kort text samt namn och titel på verket som skulle finnas 

intill deras verk. Detta var den enda delen av förberedelsen som jag gjorde åt dem. Jag gjorde 

det för att det skulle se enhetligt ut. 

 

Lektion 6 

För Bild 3 var detta vår sista träff och vi gjorde en utvärdering mycket likt den som gjordes 

med Media 1. 

 

För  Bild 2:1 och Bild 2:2 innebar den sjätte lektionen en kombinerad vernissage och 

redovisning av slutförda verk. Eleverna tog med sig tilltugg och fina kläder. Jag tog med vinet 

(alkoholfritt). Vi tittade på utställningen sedan gick vi igenom ett verk i taget. Alla fick en 

möjlighet att uttala sig om verken om de ville det.  

 

Den sjunde träffen med  Bild 2:1 och Bild 2:2 var en utvärdering. 

Utvärderingen för samtliga grupper gjordes genom skriftliga frågor och diskussion i helklass.  

 

Analys  
 
Datainsamling för denna uppsats har skett genom skriftliga utvärderingar från elever och 

lärare samt egna reflektioner under projektets gång.  

 

Att förvåna för att skapa uppmärksamhet var en viktig del i början av arbetet. Jag hade valt att 

prata om konstverk som har potential att förvåna. Jag att tror att det krävs att eleverna får höra 

något nytt samtidigt som det inte blir allt för distanserat genom någonting som är svårt att 

relatera till. Jag utgick ifrån att eleverna inte kände till merparten av de verk jag talade om, 

vilket också visade sig vara fallet. Jag såg på klasserna när jag pratade om konstverk och såg 

att de förbryllades, skakade på huvudet, skrattade, suckade och framförallt lyssnade. Ändå 

berättade jag om någonting som är ett axplock av information från källor som är väldigt lätt 

att få tag i. Man kan säga att de verk jag talade om kan klassificeras som ”mainstream” inom 

konstvärlden, ändå fungerade det som ett verktyg att förvåna. Många sa att det var mitt sätt att 

berätta som gjorde det mer intressant att lyssna på olika konstidéer, men det tror jag inte var 

fallet. Jag berättade om konstverken väldigt kortfattat och sakligt och jag är övertygad om att 
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det är själva idéerna i verken som intresserar eleverna. Detta tror jag eftersom det fungerade 

att skapa intresse i alla klasser förutom en. Bild 2:1 och Bild 2:2 var en helklass uppdelad i två 

grupper. Jag hade träffat den första gruppen och sen gick det en tid innan jag hann träffa den 

andra. När jag gjorde min introduktion med den andra gruppen såg de uttråkade ut, som om 

de inte alls blev förvånade av det jag sa. Eleverna undrade snabbt när de skulle få börja jobba 

på sina egna idéer. Den första gruppen hade tydligen berättat nästan allt för dem om vad som 

väntade, någonting som först gjorde mig glad eftersom det innebar att de blev fångade av 

introduktionen, men det bevisade också att det inte var mitt sätt att tala om konst som skapade 

intrigen utan själva verken som överraskade.  

 

Att skapa intresse var en sak men det var också viktigt för mig att få en känsla för vilka 

attityder eleverna hade om nutida konst innan jag gjorde detta projekt med dem.  

Förvånansvärt många av eleverna uttryckte att de inte kunde något om eller inte var 

intresserade av nutida konst innan jag började med projektet. Citat är tagna från utvärderingen 

som gjordes i slutat av arbetet. Frågorna för följande citat lydde: Vad tyckte du om nutida 

konst innan detta projekt? Vad tycker du nu? 

 
”Visste inte så mycket om det, om sanningen ska fram. Bara lite diffust sådär. Nu har jag 

helt klart ändrat syn. Man börjar fundera mer när man ser ett konstverk, inte bara på 

resultatet utan också på tillvägagångssättet och budskap” (Elev) 

 

”Jag förstod den inte riktigt, jag kunde inte förklara den, vilket gjorde mig ointresserad 

och förbryllad. (...) Jag tycker om nutida konst på ett helt annat sätt, eftersom jag känner 

att jag förstår den.” (Elev) 

 

”Framför allt så hade jag sett så lite & arbetat så lite med det att jag inte hade så stor 

uppfattning. (...) Jag har blivit väldigt intresserad av nutida konst efter det här projektet 

genom att jag fått se mer och arbetat med det. Jag har insett att det inte finns hinder för 

vad man kan göra” (Elev) 

 

”Jag tyckte att det (nutida konst) lät tråkigt och de människor som arbetade med det var 

lite knepiga. Nu tycker jag att det låter intressant och kul. Konstnärer är egentligen 

affärsmän med lite krydda på livet.”(Elev) 
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Väldigt många elever uttryckte att de trodde att nutida konst var tråkigt, men många ändra sin 

åsikt om detta. Konst blev en angelägenhet för dem, någonting de kan delta i och diskutera 

utan att behöva känna sig okunniga eller dumma.       

 

”Det kändes svårt och långt borta. Det känns (nu) mer vardagligt, lättare att 

förstå och uppskatta” (Elev) 

 

”Det var inte riktigt min grej. Teoretiska ämnen var inte riktigt min grej. (...) Det är 

lite mer spännande än förr. Det är fortfarande mycket teoretiskt men det har blivit 

roligare.” (Elev) 

 

”Jag visste inte så mycket, men jag tyckte att fler saker var meningslösa än vad jag 

tycker nu. Nu tycker jag att tankarna bakom konstprojekten är intressantare än 

resultatet.” (Elev) 

 

”Visste inte så mycket, och därför var jag rätt ointresserad. Känner mig mer 

intresserad helt klart. kul att du visade oss massa olika exempel för att det har fått mig 

att vilja söka upp konst på ett sätt jag tidigare inte haft intresse av att göra” (Elev) 

 

Den nutida konsten kan som sagt vara ett verktyg för att analysera samtiden och samhället. 

Genom att använda kontroversiella och etiskt ifrågasättbara verk som utgångspunkt hittade vi 

i detta arbete många ingångar till diskussioner som rörde sig långt utanför materiella processer 

och praktiska tillämpningar för genomföranden av konstverk. Det tog inte lång tid innan 

eleverna visade stor glädje och entusiasm inför diskussioner som föddes ur provokationer från 

samtidskonsten. På frågan om konsten kan vara ett verktyg för samhällsdiskussion svarade 

några:    

 

”Ja, konsten tillåter att man kan göra olika grejer som man normalt sett inte 

skulle göra.”(Elev)  

 

”Ja. Man kan med olika medel inom konsten kritisera, provocera så debatt 

uppstår och liknande.”(Elev) 

 

Under de gånger jag träffade dessa elever visade jag aldrig en enda bild. Det har varit intressant att få 

höra elever som frågar mig om mer information på ett verk genom att beskriva hur den ser ut. De har i 
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verkliga fall inte sett den alls och när jag påminde dem om det blev de förvånade. Endast en elev skrev 

i sin utvärdering att det hade varit mer givande att få se fler bilder. Behovet för nutida konst på ett nytt 

sätt verkar nödvändigt även på ett estetiskt gymnasium och jag tror att många elever har en stark vilja 

att sträva framåt och försöka göra någonting nytt, för att det ska fungera tror jag att det finns behov att 

få arbeta helt fritt ibland. 

 

”Vi har aldrig fått jobba så här förut och ofta blir vi inte uppskattade om vi har sådana här 

idéer. Här är det måleri som gäller, tycker lärarna” (Elev) 

 

Många av eleverna i B3 uttryckte sin besvikelse över att inte ha fått göra en utställning av de idéer 

som resulterade i detta arbete och jag tror att det gjorde att lite av arbetet jag gjorde med dem föll bort. 

Att se hur 2:orna växte i sin roll att synas på skolan med idéer som krävdes lite förklaring var 

inspirerande. Det är synd att 3:orna inte fick delta i detta och deras utvärdering reflekterar detta väldigt 

mycket. Syftet var trots allt att skapa intresse och jag tror att jag har lyckats med det men det intresset 

kan också försvinna om det inte lyckas förankras i verklig händelse. För den gruppen som fick ställa ut 

var det väldigt tydligt att de växte med uppgiften.  

 

”...framförallt inom formkursen var det spännande att se hur elevernas idéer utvecklades; 

vilket ansvar de tog när vi bestämt att de skulle göra en utställning. Jag kommer säkert att 

testa uppgiften. liknande. Eftersom jag är ny lärare på skolan har jag inte gjort uppgiften 

utställning tidigare – men jag tror inte att man gjort uppgiften utställning som liknar den 

Åk 2 gjorde under formkursen. Jag har fått positiv respons från flera lärare. De andra 

bildlärarna har inte sagt så mycket...” (Lärare)  

 

Inom media var det tydligt att detta sågs som något av en utsvävning från själva ämnet. Media som 

ämne tenderar att glömma bort det konstnärliga arbetet som ofta gör att mainstream-media förändras 

och utvecklas. Däremot bör det tilläggas att lärarna ville se mer konstnärlig och kreativ förankring i 

undervisningen men mer utspritt.  

 

”Bör tydligare och mer kopplas till medieämnet, för att bli mer än ett kul kreativt 

avbrott.”(Lärare)  

 

Ytterligare frågade jag några elever om det var den nutida konsten som hade lockat dem till studier 

inom estetiska ämnen. Svaret jag fick var mycket entydigt, endast en elev svarade annat än nej, och 

den eleven svarade: ”bland annat” (Elev).  
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Resultat  
 
Vad detta arbete har visat är att med ganska små medel går det att erbjuda många elever en 

förnyad syn på ämnet nutida konst. På det estetiska programmet var det väldigt många elever 

som visste inget eller lite om nutida konst och ett flertal hyste i huvudsak negativa åsikter om 

vad de upplevde som samtidskonst, ändå har de valt inriktningar inom de estetiska ämnena. 

Det kan inte sägas vara kunskap om eller inspiration från samtidskonsten som bidragit till att 

elever väljer sin inriktning inom estetiska ämnen som bild och media. Detta arbeta visar hur 

lätt det kan vara att förändra en negativ uppfattningen om konsten hos eleverna. Eleverna 

visade ett förnyat intresse för nutida konst och många kände att de känner att de kan vara med 

och diskutera den. Utvärderingen gjordes genom en enkät (se bilaga). Utvärderingsfrågorna 

till eleverna angick mestadels attityder gentemot samtidskonst, inte vad och vem som de 

kände till. Arbetet med dessa elever hade inte som avsikt att registrera kvantitativ kunskap. 

Slutsatser angående kvantitativ kunskap om nutida konst baserar jag enbart på egna 

observationer som gjordes under projektets gång. Diagram 1:1 visar hur 75 elever svarade på 

utvärderingen om vad de hade för åsikter om nutida konst innan och efter detta arbete. Det 

som är benämnt ”positiva” och ”negativa” ska förstås som ”i huvudsak positiv eller negativ”. 

En överväldigande majoritet svarade att innan arbetet började visste de antingen för lite eller 

ingenting om samtidskonsten för att kunna ha en åsikt om den, det är detta som i diagrammet 

benämns som en neutral inställning.  

 

Diagram 1:1 
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              Diagram 1:1 visar hur 75 elever svarade på frågor om deras  
              inställning till nutida konst innan och efter detta arbete.  
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Det bör nämnas att denna enkät gjordes endast efter det att arbetet var färdigt. De fick alltså 

inga frågor angående deras attityder innan vi började arbetet. Enkätundersökningen är därför 

ingen jämförande analys utan endast en grov uppskattning baserat på elevernas beskrivning av 

hur de själva värderar sina för och efterkunskaper i frågan.  

 

Eleverna var ovana att arbeta med sin kreativitet så pass fritt som de gjorde under detta arbete, 

detta var ett problem för vissa. Att ha för många vägar att välja på skapade en barriär för 

några, men de allra flesta uttryckte en lättnad att få göra någonting helt utifrån ett eget 

initiativ. Några lärare uttryckte ett behov att göra mer konkreta kopplingar från öppen 

kreativitet till det faktiska skolarbetet och jag håller med. Däremot när jag frågade eleverna 

hur detta arbete kan kopplas till det övriga arbetet i skolan verkar det inte ha rört sig om 

någon förvirring.  

 

Detta arbete har varit ganska begränsande i fråga om de långsiktiga målen för detta projekt 

och bristen på resultat i frågan om mångfald i kulturen speglar detta. Däremot var det viktigt 

att genomföra detta projekt för att se om ämnet nutida konst är representerat inom det 

estetiska programmet. Detta för att kunna dra slutsatsen att nutida konst bör användas mer i 

grundskolan som ett potentiellt medel att intressera unga från alla samhällsgrupper.     

 

Diskussion 
 
Med detta arbete kan det tyckas att jag glamoriserar den nutida konsten plats i skolan och 

därmed betraktar ett slags mode som viktigare än grunden till trenden. Det är sant att jag 

fokuserar endast på de positiva aspekterna av att arbeta med nutida konst utan att lägga 

särskild vikt på de eventuella nackdelar som skulle kunna finnas. Eventuella nackdelar skulle 

vara att det tar tid från undervisning som är baserad på historiskt beprövad kunskap och att 

den rådande trenden i dagens konst kanske inte alls erbjuder eleverna med någon vidare insikt 

än det som lärs ut i de övriga delarna av skolarbetet. Jag vill anmärka att min syn på den 

nutida konsten som ämnesinnehåll i skolan må vara ensidig och något naiv eftersom det inte 

är baserat på någon längre erfarenhet. Men det är just detta, dess obeprövade egenskap, som 

gör den åtminstone värd att pröva.  
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Den metod jag har använt gick ut på att vara väldigt selektiv i urval av vilka verk jag berättar 

om för att inspirera en specifik grupp. Hur denna metod kommer att utvecklas är genom 

samarbeten med andra konstnärer och konstintresserade för att finna exempel som skapar 

intrig på ett eller annat sätt. Detta innebär att jag kommer att arbeta mer med kunniga inom 

bl.a. de digitala konstformerna, de musikaliska konstformerna och de performistiska 

konstformerna. En mer utarbetad metod för brainstorming kommer att komma fram i det 

kommande arbetet där det planeras en idébank tillgänglig på Internet. Denna process har 

påbörjats och kommer att vara en del i det etablerade Kulturverk som startar i Umeå. 

Kulturverket blir en kompetensbank bestående av konstnärer och pedagoger och det är genom 

detta som jag kommer att ges möjlighet att utveckla de metoder som prövats i detta arbete. 

Kulturverket planerar också att erbjuda en resurs till universitetet i form av tillgång till 

professionella konstnärliga utövare för praktiska kunskapar tillämpade pedagoger. I det ser 

jag en möjlighet att påverka andra områden inom skolan genom opinionsbildning om hur det 

tvärvetenskaplig konstområdet kan göras tillgänglig i en mängd olika ämnen. Redan nu 

planerar jag konstprojekt som är avsedda att genomföras med elever i matte och 

svenskämnen.  

   

Arbetet att införa nutida konst i skolan har många teoretiska fördelar men det återstår att se 

om det gör nytta i praktiken. Därför är det viktigt att det presenteras på ett sätt som inte 

avskräcker elever från känna att det är någonting de skulle kunna hålla på med. Om den 

nutida konsten inte hade ett innehåll och förmåga att inspirera så är det klart att den inte ska 

finnas som ett betydande inslag i skolan men det jag upptäckt med mitt arbete är att det är 

mycket lätt att inspirera unga med denna ”svårfångade” konst. För att lyckas med detta är det 

viktigt att vara selektiv med det man presenterar samt tänka sociokulturellt i förhållande till 

respektive publik. Presentationer till nutida konst har generellt inte varit positiva för de 

eleverna som jag träffat och deras attityder till den speglar detta. Min plan, och syftet med 

detta arbete var för att förbereda ett projekt som över en längre tid satsar på att hitta ingångar 

och introduktioner för unga till den nutida konsten som gör att de kan känna att den tillhör 

dem. 

 

Att ta reda på rådande attityder och kunskap om nutida konst bland elever på ett estetiskt 

gymnasium var viktigt för att kunna fortsätta detta projekt på längre sikt. Man kan absolut 

säga att den övervägande synen på nutida konst bland dessa elever var, innan detta projekt, 

negativ. Vad det beror på kan diskuteras, antingen framställer media den nutida konst på ett 
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negativt sätt eller så är den så pass komplex att till och med kulturintresserade känner sig vilse 

i den, lärarutbildningen kanske inte lyckas skapa ett intresse för samtidskonst bland blivande 

bild- och medielärare, eller så tycker många att man måste lära sig konsten grunder och 

historia innan man kan se till sin samtid. Oavsett orsak är det viktiga budskapet här att det är 

lätt att ändra på den attityden hos elever, inte för att elever automatiskt ska tycka om konsten, 

men för att förminska fördomar och förutfattade meningar om den. Att förminska fördomar 

som finns om konst gör det möjligt för oss att använda den i andra och mer varierande syften. 

Det jag kunde se genom mina observationer från lektionerna med dessa elever var att de 

verkligen tycker om nutida konst. Det som konsten erbjuder oss är ett område som alla kan 

ifrågasätta samtidigt som utöva. Diskussioner som uppstår i situationer när elever får sväva ut 

blir inte bara av intresse för dem men också nästan helt styrt av dem.  

 

För att den nutida konsten ska vara ett användbart verktyg i skolan måste den tillåtas att 

förändras och göras tillgänglig på ett sätt som når alla möjliga. Konsten har inte historiskt sett 

nått sin höga status genom att göra sig tillgänglig för allmänheten, följaktligen har den konst 

som gjort sig tillgänglig snabbt förlorat sin status inom konstvärlden. Detta upplevs ofta som 

utstötande, som om konsten var svår bara för att vara svår. Inom vissa samhällsgrupper är det 

en merit att förstå konsten och därmed ett sätt att höja sig över andra genom att utstråla en 

förmåga att förstå saker som andra inte förstår. Konst används förstås på det sättet men det är 

också nödvändigt för konsten att inte behöva anpassa sig till rådande tycke. Hade den gjort 

det hade den inte förändrats och utvecklats. Konsten lever vidare och är svår att följa för att 

människan har ett behov av att inte tvingas att låsa sig till bestämda idéer. Konsten är en 

fristad för förändring och då kan den inte stanna vid definitioner som avgränsar vad konst är. 

Om konsten förlorar sin frihet förlorar den också det som gör den intressant, spännande och 

funktionell i samhället. Accepterar vi detta behöver vi inte vänta på förklaringar som aldrig 

kommer, vi behöver inte känna oss hotade av någonting som utmanar hur vi tänker eller 

någonting som inte passar in i vår begreppsvärld. Tillåter vi den nutida konsten att förändras 

kan vi också förhålla oss till den. Det finns trots allt stora möjligheter att närma sig konsten 

utifrån nästan vilket samanhang som helst, socialt, kulturellt, politiskt eller tvärvetenskapligt. 

Den nutida konsten vill ställa frågor som får oss att reflektera istället för att leverera 

sanningar. De etiska frågeställningar som dyker upp i konsten kan öppna en port till ens egna 

reflektioner över ens egna moraliska ställning. Detta gör att den nutida konsten är ett mycket 

angeläget ämne för skolan.  
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Det jag ser när jag är ute i skolor är en fixering på form, komposition och 

hantverksskicklighet. Med dessa färdigheter som mål har man missat poängen och nyttan med 

konsten. Det som är viktigt med estetiska ämnen är inte den produkt som resulterar. Det är 

den tillkomna utgångspunkten för ökad förståelse utifrån den egna erfarenheter som gör den 

väsentlig. Det är därför elever utför estetiska projekt själva, annars skulle det räcka med att 

vara betraktare. Med det sagt menar jag inte att den nutida konsten på något sätt ska konkurrera ut 

den modernistiska och formalistiska konsttradition som dominerar bildundervisningen på skolor idag, 

den är helt enkelt ett komplement, en naturlig utveckling. Den nutida konsten har så klart vuxit fram ur 

den traditionella konst som nu lärs ut i skolan. Många lärare som jag har träffat (inklusive bildlärare) 

har uttryckt en frustration med den nutida konsten och några hyser en riktigt negativ syn om den. Jag 

har hört från lärare att samtidskonst handlar om ”Kejsarens nya kläder” och att det inte kan användas i 

skolan för att det är obeprövad kunskap. Det vanligaste jag har hört är nog att man måste lära sig 

grunderna först. Att lära sig grunderna är förståss viktigt men långt ifrån användbart om man inte har 

ett gediget intresse i utgångspunkt. Att lära sig grunderna inom konsten för att i framtiden bättre kunna 

orientera sig i samtidskonsten är som att be barn att diskutera litteraturhistoria innan de ens lärt sig 

läsa. Jag anser att det inte är viktigt att kunna alla regler innan man kan bryta dem och det är absolut 

inte nödvändigt att kunna sin historia innan man börjar förstå samtiden, tvärt om. Ett intresse måste 

skapas först och detta intresse kan skapas genom att använde det som är intressant just nu. 

 

Den nutida konsten har som sagt en stor potential i skolan och vi måste lära oss att använda 

den. Den nutida konsten kan ha en betydande roll i skolan samtidigt som en sådan roll kan 

påverkan på själva konsten. Bristen på mångfald inom kulturlivet är en direkt spegling av hur 

kulturen presenteras i skolor. Kultur är någonting som ges, den presenteras, medvetet eller 

omedvetet. Kulturen har inte lyckats tilltala den generella grupp som har utländsk bakgrund 

och samtidigt lyckat väl med att tilltala den generella grupp som har goda ekonomiska och 

akademiska förutsättningar. Det är min uppfattning att den nutida konsten, om den 

introduceras tidigt nog och förklaras på rätt sätt, kan tilltala en bredare grupp i samhället samt 

vara ett sätt att på längre sikt påverka bristen på mångfalden inom kulturen. Detta är inte för 

att den nutida konsten är bättre på att producera förebilder med utländsk bakgrund, det är den 

inte, men för att den ideologiskt vägrar att låsa sig vid definitioner för vad den är. Den är 

föränderlig och om vi bara lyckas införliva ett intresse för dess gränslöshet tror jag att den kan 

skapa utövare som förändrar konsten så att den bättre representerar hur samhället ser ut idag.  

 

Någonting är bristande i skolans förmåga att skapa kreatörer från alla samhällsgrupper. 

Skolan förmår inte att erbjuda alla elever samma kvalitet på kreativitetsövning, eller så är den 
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kreativitet som erbjuds elever alldeles för begränsad för att nå olika intressen. Resultatet är att 

det svenska kulturlivet är väldigt homogent och, liksom samhället, mycket segregerat. Ibland 

görs insatser för att motarbeta segregation inom kreativa områden. Man går till område där det 

finns många elever med utländsk bakgrund och så ber man dem att vara med och skapa olika 

projekt. Det ställs stora krav på elevernas kreativa förmåga och de ges mycket ansvar, men 

sådant krävs lång tids övning och det har i regel inte alla elever fått. Många av dessa insatser 

misslyckas och rinner ut i sanden. Projektledare lär sig att istället satsa på elever som redan är 

intresserade. Problemet är att om man riktar sig till dem som redan är intresserade så når man 

samma grupper som kulturen alltid når. Det är viktigt att hitta sätt att göra kreativitet och 

kultur attraktivt för grupper som systematiskt hamnar utanför kultureliten. Den mest tydliga 

bristen i skolan, om man ser till de kreativa områdena, är att den nutida konsten verkar nästan 

fullkomligt frånvarande. Här är ett område som verkligen skulle kunna erbjuda 

kreativitetsmöjligheter utan begränsningar och därmed potential att nå elever med varierande 

intressen. Detta gör man inte genom enstaka avbrott eller infall som inte får uppföljning. 

Kreativitet måste övas mycket och över lång tid.  

 

Det långsiktiga projekt som argumenteras för i denna uppsats har som avsikt att förändra den 

situation som i Sverige bara garanterar vissa elever en kvalitativ introduktion till kulturen. 

Däremot är det ett projekt som helst inte vill behövas. Projektet har egentligen som syfte att 

göra sig själv fullkomligt onödig så snart som möjligt. Det är för att projektet är, trots viljan 

att dölja det, en integrationsinsats och sådana medför en ofrånkomlig maktdynamik. Att göra 

det till ”smygintegration” är en nödlösning för att skolor och bostadsområden i sig själva inte 

är tillräckligt integrerade. Samtidigt är det viktigt att alla skolor får en rättvis chans att delta i 

nya satsningar och försök som ska vara gynnsamma för unga och barn. Detta projekt vill både 

vara en möjlighet för elever i segregerade områden och en möjlighet att förbättra bildämnet 

för alla skolor oavsett hur elevgruppen ser ut.   

 

Prolog 
 

Som Nu Ungefär 
 
Denna uppsats kommer nu att fungera som underlag för det mer långsiktiga projektet, Som 

Nu Ungefär. Det långsiktiga syftet med det kommande projektet är att förebygga 
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livskvalitetssegregation samt öka mångfalden inom svenskt kulturliv. Projektet avser att göra 

den nutida konsten tillgänglig och intressant för tonåringar som inte nödvändigtvis är 

intresserade av konst samt nå fram till nya grupper som av olika skäl inte nås av 

kulturutbudet. Samtidigt är det viktigt att integrationsinsatser inte är i sig segregerande. 

Genom att blanda 8 grupper tonåringar från olika skolor, som är mer eller mindre 

segregerade, för att genomföra terminslånga, gemensamma projektarbeten skapar man en 

återkopplande och kvalitativ introduktion till konst och kultur. En utvald grupp som visar ett 

nyfött intresse för nutida konst kommer att samlas och, tillsammans med en konstnär, planera 

och genomföra ett offentligt konstverk under rubriken: Tacksamhetsbehovet. 

 

Syfte och mål 
Syftet/mål med projektet Som Nu Ungefär är: 

 

• att skapa intresse och nyfikenhet för nutida konst och kreativ processen hos ungdomar samt 

att ge dem verktyg att förklara och motivera sina idéer och tankar. 

• att nå ut till grupper som sällan tar del av kulturutbudet, och i detta fall skapa ett intresse för 

BildMuseets verksamhet. 

• att skapa samarbeten mellan elever från olika geografiska och socioekonomiska miljöer i 

Umeå  

• att samla en utvald grupp intresserade ungdomar som under ett tema skapar ett offentligt 

konstverk samt utföra en större utställning med alla deltagande elever. 

• att utveckla ett instrumentellt läromedel för undervisning om nutida konst i skolan samt att 

eleverna själva deltar i föreläsningar på skolor om projektet.  

Målgrupp 

Målgruppen skall bestå av ett urval grundskole- och gymnasieelever från olika delar av Umeå. 

Elevgrupperna består av 20-30 flickor och pojkar med hänsyn till olika geografisk och 

socioekonomisk bakgrund.  

Avgränsningar 

Ett urval måste göras för att kunna ge de elever som blir inblandade en kvalitativ 

erfarenhet. Projektet kan bara fungera om eleverna får riktiga möjligheter till 

återkoppling och uppföljning. Med en djupare kontakt med eleverna blir det också 

möjligt för dem att bättre kunna förklara för sina familjer och vänner vad de arbetar med 
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och vad som sker på museet. Därmed blir det genom dessa elevers kontaktnät som flera 

personer berörs.  

Metod 
Processen innebär att eleverna möts på BildMuseet tre timmar varannan vecka. Projektet 

pågår för eleverna under en termin. För varje mötestillfälle kommer ca femton elever från två 

olika skolor att sammanföras för att delta i en gemensam projektgrupp med ca 30 elever. 

Grupperna ska vara stora för att skapa sammansättningar som, av kvalitetsskäl, är så 

heterogena som möjligt. Förslagsvis kommer det att vara möjligt att ta emot fyra helgrupper 

per vecka. Utöver de grupper som samlas på detta sätt kommer ytterligare en grupp att skapas, 

den gruppen kommer att bestå av ca 20 elever som visat ett speciellt intresse för verksamheten 

och kommer att arbeta på ett offentligt verk. De skolor som väljs att paras ihop beror på 

geografiska och socioekonomiska förutsättningar. De skolor som paras ihop föreslås vara tex. 

Ersängsskolan och Tegs centralskola, Ålidhemsskolan och Hagaskolan samt Östra gymnasiet 

och Midgårdsskolan.  

 

• Ett antal elever (ålder 13 - 19) kommer att erbjudas regelbunden lektionstid på 

BildMuseet.  

• Elever från olika bostadsområden kommer att sammanföras för gemensamma 

lektioner. 

• De kommer att delta i prövade, och hjälpa till att formge nya metoder för att skapa 

intresse och nyfikenhet för nutida konst  

• De kommer att problematisera och genomföra egna idéer för utställning 

• En grupp elever som visar extra intresse kommer att delta i utformningen och 

genomförandet av ett större offentligt konstverk. 

• Eleverna kommer att ge föreläsningar på några skolor runt om i Umeå på deras 

och andras idéer runt konst idag 

• Hela processen ska dokumenteras för att kunna använda som underlag för ett 

instrumentellt läromedel i nutida konst. 

 

”Konstens uppgift är inte att göra bra konst utan att 

hjälpa till att bygga en värld som går att leva i.” 

                                                              Mikael Richter 
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BILAGA 1 
 

Utvärdering av projekt: Nutida konstundervisning 

Projektledare: Lars Cuzner. Höstterminen 2004/2005   

Umeå universitet                 Ja         Nej 

          

1. Framgick det att detta projekt handlade om nutida kont? 
 

2. Har detta projekt gjort dig mer intresserad av nutida konst?                                                                                   
                

3. Har det ändrat din syn på nutida konst?  
 
 

4. Vad tyckte du om nutida konst innan detta projekt? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

       5.  Vad tycker du nu? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 
       6.  Kan konsten vara ett verktyg för att diskutera samhället. Om ja, på vilket sätt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       7.  Är det nödvändigt att diskutera nutida konst, om ja, varför? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

       8.  Säg någonting om Mikael Richter föreläsningen! 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

       9.  Var det nutida konst som inspirerade dig att studera här?      

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________                  

     10.  Nämn något du tyckte om med projektet. 

___________________________________________________________________________ 

     11.  Nämn något du inte tyckte om med projektet. 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                               skriv gärna på baksidan 
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BILAGA 2 
 

Utvärdering av projekt: Nutida konstundervisning 

Projektledare: Lars Cuzner. Höstterminen 2004/2005   

Umeå universitet                 Ja         Nej 

          

1. Har detta projekt varit ett nödvändigt tillägg till din undervisning om 
nutida strömningar inom konsten? 

          
 
Om Ja, på vilket sätt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
2. Behandlas nutida konst och unga konstnärer inom din undervisning?     

 
Om ja, på vilket sätt?   

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________                                         

                
3. Kommer Har detta projekt ändrat din syn på nutida konst? 

 

4. Vad tyckte du om nutida konst innan detta projekt?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Kommer detta projekt att påverka ditt sätt att arbeta med nutida konst, om ja, hur? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. På vilket sätt arbetar ni med presentation och utställning? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Är den nutida konsten som den presenteras här viktig i skolan, varför? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________              

 

  

  

  


