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Abstract  

The study shows how seven informants, all studying at a university in northern 

Sweden to become art teachers, perceive and relate to controversial contemporary 

art in the context of secondary school art education. The study is based on semi-

structured interviews. The study contributes to a nuanced view of these informants 

opinions and thoughts regarding provocative contemporary art, in relation to the  

school's democratic values and founding mission. The seven informants' responses 

were compiled thematically linked to the study's purpose and issues to allow for 

comparisons and analysis. The analysis of the information that was served was 

based on a qualitative perspective, which has links to hermeneutics. It appears that 

some of the informants have strong opinions regarding what kind of controversial 

contemporary art that should not be dealt with in elementary school art education. 

It is also suggested that contemporary art is an absent element in art education at 

Sweden's primary schools. 

Key words: democratic values, democratic task, curriculum Lgr11, contemporary 

art 
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INLEDNING  
Sedan millennieskiftet har det förekommit flertalet konstverk som 

uppmärksammats av olika samhällsmedier genom begrepp som "kontroversiell" 

och "provokativ", däribland konstverk skapade av Elisabeth Ohlson Wallin och 

Carolina Falkholt. Dessa konstverk har under perioder getts stort medieutrymme 

och mötts av både hyllning och motstånd från olika delar av allmänheten.  

Då det beskrivs i läroplanen Lgr11s centrala innehåll att bildämnet i grundskolans 

senare år ska tillhandahålla analys av bilder som behandlar frågor om identitet, 

sexualitet, etnicitet och maktrelationer, ställer jag mig undrande till vilken plats 

denna typ av samtidskonst kommer att ges i grundskolans bildundervisning av 

framtidens bildlärare.  

Kursplanen i ämnet Bild årskurs 7-9 hänvisar till att: 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för 

hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska 

också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska 

olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.
1
 

 

Då kursplanen genom citatet tydliggör vikten av att diskutera och kritiskt granska 

olika bilder som uppmärksammar olika kulturer och tidsepoker kan det tyckas 

naturligt att grundskolans bildundervisning lyfter den kontroversiella 

samtidskonsten till diskussion i klassrummet, men tänker sig de blivande lärarna 

att den kontroversiella konsten ska ges ett  självklart utrymme i undervisningen? 

Under min lärarutbildning har jag vid ett flertal tillfällen genomfört min vfu - 

verksamhetsförlagda utbildning vid olika högstadieskolor i den kommun där 

studien genomförts. Mitt allmänna intryck av bildundervisningen har varit att 

förutom praktiskt bildskapande har högstadieskolans teoretiska bildundervisning 

främst riktat sig mot äldre konsthistoria och undervisning inom ett fåtal olika 

konststilar inom modernismen, utan att lägga vidare vikt vid diskussion eller 

analys kring specifika konstverk som stuckit ut från normen.  

Skolan har ett ansvar att inte bara förmedla kunskap, utan även ett fostrande 

uppdrag byggt på demokratisk värdegrund. Skulle ett användande av 

kontroversiell samtidskonst i undervisning bidra till möjligheter att förmedla 

skolans demokratiska uppdrag och lyfta värdegrundande frågor till diskussion? 

                                         
1
 Skolverket (2011). Lgr11- Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

kursplan Bild, sid 20, Stockholm, Skolverket 
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Jag hoppas genom studien undersöka hur framtidens bildlärare föreställer sig 

användande av provokativ samtidskonst i sin undervisning. 

Vad är det som bestämmer om bilder är provocerande? Om man utgår från Marner 

som menar att betraktaren tolkar och värderar bildobjekt utifrån sin upplevda 

livsvärld
2
 och kopplar det till att begrepp som "kontroversiell" eller "provokativ" 

är värdeladdade begrepp, vars innebörd främst är individuellt betingade, kan det 

förefalla så att bildlärarstudenter upplever konstens gränser olika. Den 

individuella uppfattningen av konst i relation till begreppen kan resultera i att en 

bildlärarstudent i sin framtida undervisning kan vilja lyfta samtidskonst, som 

andra bildlärarstudenter anser vara för provokativ för att använda sig av i 

undervisningssammanhang. 

Begreppet provokativ definieras i Nationalencyklopedin på följande sätt; genom 

utmanande handlande framkalla viss motreaktion.
3
 Begreppet kontroversiell 

definieras som en person eller ett ämne som folk kan bli osams om.
4
 Jag tolkar att 

begreppens innebörd liktydig, därför kommer begreppen i följande studie 

behandlas likvärdigt. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur valda bildlärarstudenter förhåller sig till 

samtidskonst som kan uppfattas provokativ, samt om de upplever att 

kontroversiell samtidskonst är ett användbart verktyg för undervisning i relation 

till grundskolans demokratiska uppdrag. 

 

Frågeställningar :  

 

 Vad anser informanterna vara provokativ konst? 

 På vilka sätt upplever informanterna att den kontroversiella 

samtidskonsten är förenlig med skolans demokratiska uppdrag?   

 Hur förhåller sig informanterna till samtidskonst som kan upplevas 

provokativ i bildundervisning för grundskolans senare år?  

                                         
2
 Anders, Marner (2009). Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, Nr 12, sid 51, 

Umeå, Umeå Universitet 
3
 Nationalencyklopedin, uppslagsord: provokativ, provocera, provocerande, Hämtad: 2014-03-10 

 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/sve/provocera  
4
 Nationalencyklopedin, uppslagsord: kontroversiell, Hämtad: 2014-03-10 

 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/enkel/kontroversiell  
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Disposition 

Studien är indelad i åtta delar. 

Inledningen, ger en introduktion till undersökningens forskningsområde, vars 

syfte är att undersöka hur utvalda bildlärarstudenter förhåller sig till samtidskonst 

som kan uppfattas provokativ. Vidare undersöks om informanterna upplever att 

kontroversiell samtidskonst är ett användbart verktyg för undervisning i relation 

till grundskolans demokratiska uppdrag. 

Litteraturgenomgång, ger läsaren kortfattade beskrivningar av skolans 

värdegrund, det demokratiska samtalet, samtidskonst och kursplanen för 

bildämnet som är av vikt för att läsaren ska ges klarhet i bakgrunden till studiens 

resultat.  

Tidigare forskning; behandlar sammanfattande hur människan ser på bilder och 

Parsons stadieteori. 

Teori, behandlar sammanfattande Hermeneutik, Sociokulturellt lärande och 

Didaktik vars vetenskaper studien stöder sig på. 

Metod, ger en beskrivning av hur studien gått till väga utifrån semistrukturerade 

intervjuer med sju informanter. 

Resultat, är indelat tematiskt i tre avsnitt för att tydliggöra informanternas egna 

upplevelser, tankegångar och känslor gällande berörda ämnen. Avsnitt ett, 

Informanternas uppfattningar av provokativ konst, behandlar informanternas egna 

tankar och tolkningar av vad kontroversiell konst innebär. Avsnitt två, Hur anser 

informanterna den kontroversiella samtidskonsten förenlig med skolans 

demokratiska uppdrag, innehåller informanternas egna beskrivningar och åsikter 

gällande hur de upplever att provokativ samtidskonst är användbart verktyg för att 

arbeta i enlighet med det demokratiska uppdraget. Avsnitt tre, Informanterna om 

användande av kontroversiell samtidskonst i bildundervisning för grundskolans 

senare år, tillhandahåller informanternas beskrivningar, åsikter och 

ställningstaganden gällande på vilka sätt de anser att provokativ konst bör 

användas i högstadiets bildundervisning. Varje delavsnitt följs av en kort 

sammanfattning. 

Diskussion och analys, består av diskussion och analys av resultatet  i avsnitt sex 

med koppling till studiens syfte, frågeställningar och den hermeneutiska teorin 

som utgår från att människan upplever en personligt tolkad verklighet. Avsnittet är 

tematiskt indelat utifrån vad som uppkommit ur studiens resultat, Provokativ 

samtidskonst i ständig förändring, Bilder av sexuell art i klassrummet, Avsaknad 

av samtid i Bildundervisning, en didaktisk utmaning. Den tematiska indelningen 

har gjorts för att tydliggöra och öka läsförståelsen för läsaren. 
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Slutsatser, är studiens avslutande avsnitt och behandlar slutsatser dragna 

utifrån kapitlet diskussion och analys av vad som framkommit i tidigare 

resultatavsnitt. Utifrån kvalitativ analys av resultatet diskuteras demokratiska 

värden i förhållande till undervisning av kontroversiell konst. Avsnittet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
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LITTERATURGENOMGÅNG 

Litteraturgenomgången behandlar skolans värdegrund, det demokratiska samtalet, 

samtidskonst och kursplan för Bildämnet i grundskolans senare år, som alla ligger 

till grund för undersökningens forskningsområde. Denna bakgrund tillhandahåller 

läsaren förförståelse inför studiens resultat. 

 

Skolans värdegrund och det demokratiska samtalet  

Skolans syfte innebär mer än att ge alla elever kunskaper i befintliga ämnen 

och att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Skolans 

kanske svåraste uppgift är att sätta kunskap och undervisning i ett sådant 

sammanhang att den berör och relaterar till vår samtid, etik och moral. 

Svenska skolans verksamhet ska bygga på en demokratisk värdegrund. 

Verksamheten ska inte vara värdeneutral. Det är därför nödvändigt att skolan 

lyfter frågor kring demokrati, allas lika värde, rättigheter och skyldigheter. Det 

demokratiska uppdraget som föreligger all personal inom skolans verksamhet 

kan inte väljas bort eller särskiljas. Som samhällelig institution är det skolans 

ansvar att fostra, utveckla och vägleda ungas identitet och demokratiska 

sinnelag. För att lyckas förmedla en demokratisk värdegrund i praktiken krävs 

det att tid avsätts för samtal och diskussion med elevgrupper, där deras åsikter 

är av betydelse. Deras kunskap, engagemang och erfarenheter måste tas tillvara 

i samtalet, likaväl måste deras fördomar, okunskap och ointresse bemötas och 

utmanas.
5
 

Skolverket beskriver i Lgr11 hur kränkande behandling eller diskriminering 

aktivt ska bemötas och motverkas genom kunskap, öppna diskussioner och 

aktiva insatser. Detta innebär att lärare i skolan har möjlighet att till stor del 

forma elever genom att vara aktiva förebilder. Skolan tillsammans med elevens 

vårdnadshavare och elevens närmaste krets i samhället skapar elevens 

individuella utveckling från barn till vuxen. Skolan lär i sitt fostrande uppdrag 

ut värderingar och normer som eleven bär med sig livet ut.
6
 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ska läraren inte fungera som en kunskapsbank, 

skapad för att ensidigt sprida kunskap till sina elever. Istället ser man ur 

sociokulturellt perspektiv läraren som en vägvisare, en gruppledare vars 

uppgift är att organisera goda lärmiljöer och stödja eleven i dess 

kunskapsutveckling. I goda lärmiljöer finns möjligheter för språklig 

                                         
5
 Gunilla, Zackari & Fredrik, Modigh (2000). Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i 

skolan, sid 6-15, Stockholm, Regeringskansliet 
6
 Skolverket (2011). Sid 7  
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interaktion, vilket leder till socialt lärande. I dessa lärmiljöer ska dialog mellan 

lärare och elever ingå som en del av undervisningen.
7
 

Zackari & Modigh menar att samtalet är skolans viktigaste demokratiska redskap. 

De menar att demokratiska samtal förutsätter goda sociala relationer, det vill säga 

att skolan fungerar som social mötesplats. Det demokratiska samtalet består inte 

enbart av rätten att tala och bli hörd, utan även att lyssna, vara öppen för argument 

och låta sig påverkas av den man samtalar med. Utan förmågan att lyssna finns 

ingen möjlighet för samtal och kommunikation att utvecklas i positiv riktning. 

Zackari & Modigh anser att skolan, som är en av samhällets största mötesplatser, 

har unik möjlighet att bedriva samtal med utgångspunkt i ett demokratiskt 

förhållningssätt där man respekterar mänskliga olikheter och samtalar om dem. 

När samtalet hamnar i fokus blir språket centralt. I språket finns mänskliga 

värderingar inbyggda, vilka blir tydliga i ett mångkulturellt samhälle. 

Kommunikation förmedlas inte enbart genom muntlig och skriftlig dialog, även 

andra uttryck som till exempel bilder och bildskapande kan användas för att 

förmedla kommunikation och kunskap.
8
 

Begreppet värdegrund utgör ett fundament i Lgr11 och ska verka som en fast 

grund för all verksamhet i förskolan och skolan. De värden som upphöjs i 

läroplanen och som skolan ska gestalta och förmedla är: ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta”
9
, 

"detta ska ske i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism".
10

  

Skolans demokratiska uppdrag bidrar till att all undervisning bör förmedlas 

genom vissa övergripande perspektiv. Med hjälp av ett historiskt perspektiv kan 

elever utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt 

utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Undervisning utifrån internationellt 

perspektiv är viktigt för att elever ska kunna se sin egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och bidra till att skapa internationell solidaritet. Det internationella 

perspektivet bidrar även till att elever utvecklar förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de 

frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge 

grund för och främja elevers förmåga att göra personliga ställningstaganden.
11

 

Skolans uppdrag är enligt Lgr11 att främja en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan gällande vad som är viktig kunskap och hur den kunskapen bäst förmedlas 

                                         
7
 Olga, Dysthe (2003). Dialog, samspel och lärande, sid 41-50, Lund Studentlitteratur AB,  

8
 Gunilla, Zackari & Fredrik Modigh (2000). sid 27-29 

9
 Skolverket (2011). Sid 7 

10
 Ibid. sid 7 

11
 Ibid. sid 7-12 
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till skolans elever. I Lgr11 beskrivs att begreppet kunskap inte är entydigt utan hur 

kunskap uppkommer i olika former, genom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete bör 

enligt läroplanen, ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 

där dessa former balanseras och blir till en helhet.
12

  

Zackari & Modigh anser att en diskussion om värdegrunden måste handla om 

både värden och normer, satta i sitt sociala sammanhang. De menar att ett aktivt 

värdegrundande arbete i skolan förutsätter diskussioner gällande demokrati i en 

omfattande betydelse som behandlar förhållandet mellan människor och om de 

demokratiska värdena. I en kommunikativ skoldemokrati som bygger på samtalet, 

räcker det inte med formella strukturer för inflytande eller att lära om demokrati 

som system. Det handlar för skolans del om att på djupet konfrontera och pröva 

eleverna med sina värderingar och föreställningar i demokratiska former. Det 

handlar om att levandegöra demokrati och att arbeta i demokratiska 

arbetsformer.
13

 Värdegrunden handlar om att göra kunskap till insikt och därmed 

känsla. Detta innebär, från författarnas perspektiv, att undervisningen och all övrig 

verksamhet i skolan inte kan vara värdeneutral. I frågor som gäller grundläggande 

värderingar måste skolan ta ställning.
14

 

Nemert uttrycker detta på följande sätt. 

 

Det finns de som påstår att läraren ska vara ”objektiv” och inte tala 

om var han eller hon står i olika frågor. Jag menar att det är helt 

förkastligt att inte stå för någonting, därför att det i sig är ett 

ställningstagande som ökar den normupplösning som idag breder 

ut sig i vårt samhälle. Vad våra barn och ungdomar behöver är en 

vuxen person som de kan ventilera alla livets svåra ”varför” med.
15

 

 

När värdegrunden tolkas blir mångfald en viktig utgångspunkt. Det är viktigt att 

man i värdegrundande diskussioner ger utrymme för mångfald och respekterar 

människors olikheter. Genom att erkänna och ta hänsyn till olikheter, respekteras 

varje persons integritet. Det är också i mötet mellan olikheter som människor lär 

av varandra, utmanas och utvecklas. Människor måste få mötas och pröva 

moraliska ståndpunkter utan att begränsas av olika kulturella traditioner och 

tabun.
16

 Zackari & Modigh menar att värdegrunden i läroplanen möjliggör 

diskussioner där eleverna gemensamt kan utveckla sina skilda uppfattningar och 

                                         
12

 Skolverket (2011). Sid 13-15 
13

 Gunilla, Zackari & Fredrik Modigh (2000). sid 41 
14

 Ibid. sid 41 
15

 Elisabeth, Nemert i Gunilla, Zackari & Fredrik Modigh (2000), sid 41-42 
16

 Gunilla, Zackari & Fredrik, Modigh (2000). Sid 42 
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synsätt samt argumentera för dem. Det krävs dock att skolan ger utrymme för 

olika synsätt och är kommunikativ genom att utnyttja så många olika uttryckssätt 

och uttrycksformer som möjligt.
17

 Om skolan möter fördomar med kunskaper och 

genom ett ömsesidigt samtal, kan mer nyanserade attityder och värderingar 

utvecklas. Författarna menar att skolan som kollektiv institution, med en 

mångkulturell och blandad population av människor i olika åldrar, ger andra 

förutsättningar för relationer och möten och därmed även för en annan 

värdeutveckling, än andra kollektiv som till exempel familjen eller föreningen.
18

 

Arbetet med värdegrunden stärks genom medveten pedagogisk verksamhet och 

genomförande. Arbetet kräver i många fall andra former av pedagogik än den 

traditionella undervisningen. Traditionell ämnesundervisning riskerar att minska 

elevernas motivation och lust att lära. En sådan pedagogik ger inte heller utrymme 

för mångsidiga samtal gällande etik och moral och värdegrunden riskerar att 

betraktas som en ämnesfråga, särskilt kopplad till samhällskunskap, historia och 

religion. Värdegrunden blir ”kunskaps- och värdeförmedling” på avsatt 

undervisningstid.
19

 Skolans undervisning kan i vissa frågor krocka med de 

värderingar som elevens familj ansluter sig till. Zackari & Modigh anser dock att 

skolan ska, bör och måste ta diskussioner även gällande frågor som kan upplevas 

som känsliga och provocerande.
20

 Till exempel anses frågor kring relationer, 

sexualitet och kön ofta som känsliga och svåra. Därför anser författarna att 

skolans skyldighet och ansvar att lyfta dessa frågor till diskussion ännu 

viktigare.
21

 Genom det demokratiska samtalet har skolan möjlighet att påverka 

samt motverka negativa värderingar och attityder gällande genus och sexualitet.  

Författarna menar att skolans kunskapsmål och värdegrund måste integreras i 

skolans undervisning. För att uppnå de värdegrundande målen som  innebär att 

främja demokrati och  motverka odemokratiska uttryck, krävs långsiktiga insatser 

som präglar den vardagliga verksamheten. För att ge mer tid till samtal gällande 

demokratifrågor, etiska dilemman och livsfrågor, kan en integrering av 

värdegrund i skolans kunskapsmål vara en väg att gå.
22

  De menar att skolans 

värdegrundande uppdrag bör förenas med målen, inte särskiljas från dem. Att 

värdegrunden bör vara en del av undervisningen och inte ses som ett fenomen 

utöver undervisningen. De menar att syftet med värdegrundsarbete i allmänhet är 

att öka elevernas självkännedom, självkänsla och förståelse för andra människor, 

deras synsätt och värderingar. Därmed är den ett viktigt inslag i skolans 

undervisning. Värdegrundsfrågor kan uppkomma inom alla skolans ämnen, 

förutsatt att läraren inbjuder och tillåter demokratiska samtal i sin undervisning.
23
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Tid bör avsättas när behov av samtal uppkommer oavsett vilket ämne 

undervisningen tillhör. 

 

Kursplan för Bildämnet 

Kursplanen för ämnet Bild i Lgr 11 tydliggör bildens betydelse för människors 

sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och sin omvärld. Den beskriver hur 

människor ständigt omges av bilder vars syfte är att informera, övertala, 

underhålla och tillhandahålla estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper 

om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna 

åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder 

utgår kursplanen från att människor kan utveckla sin kreativitet och bildskapande 

förmåga, samt förståelse för bilder och dess uttryck.
24

 

Syftet inom undervisning i bildämnet är att elever utvecklar kunskaper om hur 

bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska elever få erfarenheter av 

visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljö ingår. I 

undervisningen ska elever ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man 

framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och 

uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att elever utvecklar sin kreativitet 

och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra elever att ta egna initiativ 

och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

Undervisningen ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur bildbudskap 

utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge elever möjligheter att 

diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att elever utvecklar 

kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom 

undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om 

olika typer av bilder i det egna bildskapandet. 

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att 

uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och 

verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden 

med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och 

funktioner.
25

 

Läroplanens centrala innehåll för Bildämnet i årskurs 7-9 beskriver bland annat att 

eleven ska ges möjlighet att analysera bilder som behandlar frågor om identitet, 

sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och 

framställas. Även samtida konst och dokumentärbilder ska behandlas, med 
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utgångspunkt i hur bilder och verk är utformade och vilka budskap de förmedlar.
26

 

I jämförelse med läroplanens perspektiv på kunskapsförmedling, kan diskussion 

gällande kontroversiell samtidskonst med utgångspunkt i skolans demokratiska 

värdegrund vara ett tillfredställande verktyg i förmedling av fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet.   

 

Vad är samtidskonst 

Noble och Roxhage beskriver samtidskonst som en beteckning för konst som 

skapas i nutid och som på olika sätt speglar den tid som vi lever i. Då 

samtidskonsten besitter möjligheter att behandla allt som rör sig i nutiden och 

saknar begränsningar i sitt medium, kan konstarten upplevas svår, förvirrande, 

som ibland överöser betraktaren med ett virrvarr av intryck.  

 

Konst kan idag inte bara se ut hur som helst, konsten kan också 

handla om i stort sett vad som helst: om politik, arkitektur,  

filosofi, serie, TV, musik, film, ekologi eller feminism. Konst kan 

vara en oljemålning men också ett offentligt utspel eller en 

berättelse av samhällelig eller privat karaktär. Det finns inte längre 

några krav på att en konstnär ska leverera ett objekt.
27

 

 

I ovanstående citat beskriver Ahlgårdh hur samtidskonsten kan produceras och 

förmedlas på ett flertal olika sätt, man kan säga att samtidskonsten betecknas av 

estetisk frihet i dess uttrycksform. 

Lars Vilks beskriver hur samtidskonsten, på ett eller annat sätt främst behandlar 

sociala problem som yttrar sig i samhället. Den samhällskritiska samtidskonsten 

engagerar sig enligt Vilks i frågor kring genus, identitet, migration, globalisering, 

mediekritik och miljö. Han menar att samtidskonsten ständigt måste verka i nuet 

och behandla det som är aktuellt i samhället.
28

 

Eftersom samtidskonst berör aktuella samhällsfrågor och sociala fenomen, uppstår 

ofta ett engagemang hos betraktaren. Då samtidskonsten har möjlighet att 

tillhandahålla infallsvinklar inom vitt skilda områden händer det ibland att den 

lyfter ämnen eller frågor som kan vara svåra för betraktaren att förhålla sig till, då 

människan ofta värjer sig från det som upplevs obehagligt eller komplicerat. 

Noble och Roxhage menar att det på grund av denna olustiga känsla, kan vara 
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svårt att skapa en vilja till öppna samtal kring konstverk som upplevs 

kontroversiella inom samtidskonsten. Upplevelsen och samtal kring konsten 

menar de kan leda till att människan ges ökad kunskap om både sig själv och sin 

omvärld.
29

 Då samtidskonsten ofta behandlar svåra områden är det omöjligt att 

undvika att vissa människor upplever obehag eller provokation inför den. Ibland 

är detta konstnärens syfte med konstverket, ibland sker provokationen som en 

konsekvens av konstverket. 

  

Många inom kulturvärlden säger sig gilla provokationer, det är i sig 

en anakronism eller så har provokationen misslyckats. Idén med en 

provokation borde vara att man retar upp någon, får den att känna 

irritation eller vrede. Vad folk menar med att de gilla r provokationer 

är att de gillar att andra än de själva blir provocerade. Vill man 

verkligen provocera är det lätt, bara repa personens bil med en 

nyckel. En konstnärlig provokation är svårare, speciellt om den 

riktar sig mot en konstvan publik. Därför brukar provokationer bara 

träffa folk som i grunden är ointresserade av konst.
30

 

 

I citatet svarar Ernst Billgren på frågan om det är viktigt att provocera i 

konstnärliga sammanhang. Han menar att personer vars konstkännedom är låg, 

riskerar att i högre grad provoceras av kontroversiella konstnärliga uttryck.  

Om man utgår från Billgrens uttalande kan man anse det vara viktigt att undervisa 

och samtala om konst som kan upplevas provokativ för att undvika onödiga 

provokationer. Detta betyder inte att alla provokationer inom konsten kan eller ska 

undvikas genom kunskap. Däremot skulle kunskap möjligen bidra till minskande 

av överdrivna eller irrationella provokationer från allmänheten gällande konst. Då 

syftet bakom samtidskonsten enligt författarna är att  uppmärksamma problem i 

samhället och så att säga, genom provokation försöka skapa förändring kan man 

inte anklaga alla provokationer inom konsten att vara onödiga. De bör snarare ses 

som en nödvändig faktor för samhällsutveckling.   
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TIDIGARE FORSKNING 
Studiens tredje del behandlar forskning gällande hur människan ser och upplever 

bilder. Avsnittet sammanfattar även Parsons stadieteori, vilken bygger på att 

människor beroende av ålder och utbildning uppfattar bilder, konst och konstverk 

på olika sätt. 

 

Att se på bilder 

Borgersen och Ellingsen menar att bilder är kommunikationsmedier. Genom en 

bild kan sändaren, det vill säga skaparen av bilden eller bildens idé kommunicera 

med mottagaren, betraktaren. Med hjälp av bilduttryck sänds budskap eller 

meningsuttryck. Därmed kan bilden även ses som en slags meddelande som 

framställts genom bildspråk.
31

 Bildens färger, streck, figurer och former avläses 

som ett slags kodat teckensystem.  

 

I en bildanalys måste vi inte bara kommentera ytfenomen; vi måste 

även försöka tränga in bilden på jakt efter ett budskap, en mening. 

Det är detta som utgör analysens tolkande aktivitet. Föremålet för 

denna tolkning är bilden som helhet; alltså ett visuellt uttryck där 

de enskilda delarna står i förhållande till varandra som 

komponenter i en visuell historia.
32

 

 

Författarna beskriver ovanstående att analysera olika delar av bilden bara är en 

början av bildanalysprocessen. För att analysera och tolka bilden måste 

betraktaren ta sig in i verket på en djupare nivå.  

Marner menar att när människan tolkar bilder utgår hon från sina egna 

förkunskaper och upplevelser. I bilden känner hon igen händelseförlopp från 

hennes egen livsvärld. Livsvärld är ett annat ord för den värld människan tar för 

given och fungerar som hennes primära kunskapskälla. När bilder betraktas och 

tolkas utgår människan från föreställningar och tolkningsscheman hämtade från 

livsvärlden. Dessa underlättar och möjliggör att betraktaren snabbt uppfattar vad 

bilden föreställer. Människans tidigare kunskaper och erfarenheter avgör hur 

djupgående hon tolkar bilder.
33

 Marner beskriver hur man vid djupgående 

analyser och tolkningar av bilder bör vara medveten om att bilder består av två 

olika tolkningskikt, det piktorala skiktet och det plastiska skiktet. Det piktorala, 

avbildande skiktet består av människans tolkningar av bilder utifrån vad hon är 
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bekant med och hur hon upplever att verkligheten är beskaffad. Det plastiska 

skiktet tillhandahåller ett betydelseinnehåll från bildens yta, oberoende av dess 

piktorala motiv. Bildens materiella egenskaper som till exempel dess färg, form 

och textur ligger till grund för tolkning av bildens plastiska skikt. Färg och 

färgkombinationer har förmågan att skapa stämningar, betydelser och känslor i 

bilder som är avgörande för den betraktande upplevelsen. Vissa färger tillskrivs 

betydelser då de upplevs varma, andra kalla, vissa dramatiska och andra 

uttryckslösa. Färgers betydelser är ofta kulturellt betingade och kan därmed skilja 

sig mellan olika kulturer.
34

 Även form tillskrivs betydelser och är en viktig del av 

den plastiska tolkningen då vissa former upplevs varma och andra kalla, hårda och 

mjuka, vissa tilldragande och andra avståndstagande. 

Hansson, Karlsson och Nordström beskriver ett bildseende baserat på yttre 

iakttagelser, det kulturella seendets upplevelser och bearbetning av den 

omgivande verkligheten. De menar att bildseendet är en form av språkligt 

fenomen, mer avancerat än det neutrala ögats objektiva registrering av omvärlden. 

 

Att verkligen "se" kräver förmågan att kombinera och 

sammanställa, att reducera det oväsentliga och ladda tingen med 

egna betydelser. Alla människor äger ett bildspråk som de är 

delaktiga i när de bearbetar inre och yttre upplevelser i sitt 

medvetande. Detta bildspråk är lika grundläggande för människans 

utveckling som det talande språket.
35

 

 

Författarna menar att alla människor använder sitt bildspråk även om de inte 

producerar faktiska bilder eller deltar i samtal om bilder. Individen använder sitt 

bildspråk för att tolka sina inre bilder och tolka den omgivande världen, vilket de 

menar i sig är en kreativ handling.
36

 

Karlsson anser att alla bilder har mening och är därför möjliga att förstå, men 

menar att förståelsen varken är direkt eller given. Därmed krävs verktyg för analys 

och tolkning av bilder för att förstå dess mening. Han menar att semiotik, vilket 

innebär läran om teckensystem, kan användas som ett bildanalytiskt verktyg, då 

semiotiken uppfattar att bilden har mening eftersom den är ett språk. Semiotiken 

anser dock inte att bilden som subjekt är meningsbärande, utan kan likt 
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verbalspråkliga system analyseras utifrån grundelement, delbetydelser, 

teckenkedjor och paradigm.
37

 

Jag tänker mig att för att elever ska kunna tolka och förstå kontroversiell 

samtidskonst, eller konst över lag för den delen, behöver de vägledning. En 

bildlärare kan visa dem olika perspektiv att betrakta konst och visa hur färger, 

former och symboler talar ett språk som går att översätta till ord och känslor. Det 

krävs även en kunskap om den egna livsvärlden, samtiden. När eleven möter sin 

livsvärld i form av konstuttrycket kan eleven behöva viss stöttning, eftersom 

samtiden och dess uttryck kan upplevas svår och diffus om man inte tar ett steg 

tillbaka och betraktar den ur andra perspektiv. Jag menar att eleven behöver 

samtal, uppmuntran, inspiration och handledning för att förstå hur samtiden och 

samtidskonsten kan förstås och tolkas.  

 

Parsons stadieteori 

För att skapa  kunskapsbyggande samtal och undvika att kunskaper gällande konst 

och konstnärliga uttryck resulterar att bli ytinlärda, är det viktigt att ta hänsyn till 

elevers mognad och förmåga att se, samt ta till sig konstnärliga uttryck. 

Michel Parsons utvecklingsteori består av fem stadier, Favoritism, Skönhet och 

realism, Expressivitet, Stil och form och Autonomi.
38

 Parsons beskriver hur 

människor tenderar att se och tolka bilder olika beroende på vilket stadium de 

befinner sig i. Teorin behandlar hur människor upplever, tolkar och förstår bilder 

och konstverk. Parsons menar att människor upplever konst annorlunda på grund 

av att olika individer besitter olika nivåer av förståelse för konst. Han menar att 

människor har olika uppfattningar av vad konst är och bör vara, vilka kvalitéer 

konst bör tillhandahålla och hur konst bör bedömas. Människan rör sig uppåt i 

teorins olika stadier beroende av vilken konst de möter och på vilken nivå de 

uppmuntras att tänka och analysera kring dem. Den estetiska upplevelsen 

tillsammans med diskussion är enligt Parsons avgörande för individens utveckling 

av konstförståelse. 

Parsons stadieteori utgår från olika stadier eller steg som individen måste ta sig 

igenom för att utveckla förståelse för konsten. De fem stegen följer ett visst 

mönster då de tenderar att relatera till varandra. Varje nytt steg bygger på ny 

kunskap och insikt i medvetandet, vilka används för att tillföra mening och öka 

individens förståelse för bildkonsten.  
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Främst stadieteorins tre senare steg är av relevans för studien, då det tredje steget 

stödjer att elever i högstadieålder är redo att möta undervisning gällande 

provokativ samtidskonst. Detta genom att individen i detta stadie behandlar 

bildkonsten från ett djupare perspektiv än tidigare stadier då skönhet och realism 

är av hög betydelse. I de senare stadierna söker betraktaren meningen bakom 

konstverken och dess originalitet samt expression är tilldragande faktorer. 

Tillsammans med undervisning bidrar de till en utveckling av att möta, förstå och 

värdera bilder och bildkonst.  

 

Steg ett Favoritism. 

Parsons beskriver de primära karaktärsdragen i det första stadiet positiv 

inställning till i stort sett alla förekommande bilder, stark dragningskraft till starka 

färger och frigjorda associationer från individuella minnen och erfarenheter till 

konstverkens motiv. Barn i ålder 2-7 år befinner sig i stadiet. De finner sällan "fel" 

i målningar eller bilder oavsett motiv eller stil. Barnen uppskattar starka färger i 

bilden, ju mer färg desto bättre anses målningen vara. I stadiet tas ytterst lite 

hänsyn till andra människors perspektiv gällande konst. Barnen utgår endast från 

sin egen upplevelse när de värderar konstverket. Att tycka om en målning är 

samma sak som att bedöma den som god och det är mycket svårt för barn i detta 

stadie att föreställa sig ett dåligt eller fult bildkonstverk. Det spelar inte så stor roll 

vad motivet föreställer eller representerar. Det uppstår inte heller frågor kring 

målningens syfte eller betydelse.
39

  

 

Steg två Skönhet och realism 

Det andra stadiet behandlar idén om konstens representation. I stadiet finner man 

barn i en ålder mellan 7-15 år. Dessa barn förväntar sig att målningar ska 

representera något. De förstår att det finns abstrakt konst, men anser den vara 

meningslös. En målning anses vara bättre om dess motiv är vackert och 

representerar något realistiskt. Känslor bör förmedlas i motivet genom en gest 

eller ett leende. Skönhet, realism och handverksskicklighet utgör den objektiva 

grunden för bedömning av konstverket. Barn som befinner sig i stadiet tar för 

givet att alla människor delar uppfattning kring vad som är god och bildskön 

konst. De tänker sig alltså inte att det kan finnas olika åsikter eller åsikter som går 

emot deras egen bedömning av konst, utan tänker sig att vad som är fint anses 

vara fint av alla individer och vad som är fult anses fult av alla.
40
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Steg tre Expressivitet 

Stadiet inleds i 15-års åldern. I stadiet betraktas och värderas bilder efter vilka 

uttryck de förmedlar. Ju mer inlevelse, känsla och originalitet verket uttrycker 

desto bättre anses det vara. Ett realistiskt eller vackert motiv anses inte lika viktigt 

som vid tidigare stadier.  Vikt läggs istället vid målningens kreativitet, originalitet 

och känsloförmedling. Då man utgår från att en målnings värde finns i 

betraktarens öga, alltså något unikt och individuellt, uppstår skepsis vid att tala 

om en målning i värderande mening. Det tredje stadiet bidrar till ett vidare 

perspektiv gällande hur man betraktar konst. Det vidare perspektivet gör det 

möjligt för betraktaren att förbise kopplingar till skönhet, realism och 

hantverksskicklighet för att fokusera på uttrycket i konstverket. Det tredje stadiet 

är det sista steget individen kan nå själv genom individuell mognadsutveckling. 

För att nå högre stadier krävs studier. Om det inte ges vidare möjligheter att 

utveckla det estetiska perspektivet gällande bildkonst, avstannar utvecklingen vid 

detta stadium.
41

 

Utifrån beskrivningen av stadiet kan man se att högstadiet är en lämplig ålder för 

bildläraren att introducera provokativ samtidskonst i undervisningen. Då den 

kontroversiella samtidskonsten ofta belyser samhällproblem och provocerar fram 

frågor hos betraktaren är uttrycket ofta berikat av inlevelse och kreativitet, vilket 

enligt beskrivningen tilltalar ungdomar som befinner sig i stadiet.  

 

Steg fyra Stil och form 

Det fjärde stadiet kräver studier och handlar främst om att ta till kontextuellt 

perspektiv när konst betraktas. Stadiet bidrar till en ny insikt att konsten är socialt 

betingad och uppstår  ur sin sociala kontext utifrån ett tidsperspektiv, tradition och 

kultur. I stadiet uppstår kunskap och förståelse för hur konst relaterar till olika 

konststilar och kopplingar mellan olika konstverk genom konsthistorien. Den 

ökade kunskapen bidrar till att den individuella uppfattningen av konstverket 

åsidosätts för att lägga fokus vid  att betrakta verket utifrån dess kontextuella 

tradition.
42

 

Parson menar att för att elever ska nå detta eller kommande stadie är de beroende 

av undervisning. Det i sig kan innebära att om bildläraren inte fördjupar sin 

undervisning och utmanar eleverna i sin kunskapsutveckling avstannar den vid 

tidigare stadium. Den kontroversiella samtidskonsten kan bidra till att elever inte 

bara fördjupar sina kunskaper inom det estetiska uttrycket utan även bidra till att 
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elevernas kunskaper kring det omgivande samhället och hur det kan förbättras 

ökar.  

 

Steg fem Autonomi 

Centralt i stadiet är att individen förväntas bedöma konst utifrån det koncept, 

värde och mening som traditionen, konstvärlden etablerat för konsten. Synen på 

konstens värde förändras genom historien och konsten är under ständig förändring 

för att vara relevant för sin samtid. Hur individen uppfattar konstverk utifrån 

kunskapen som byggts upp under tidigare stadier är avgörande för hens 

bedömning av verken. Även om bedömningen grundar sig i konsttraditionens 

värderingar menar Parsons att den förbättras av den personliga uppfattningen. 

Konsten värderas utifrån dess förmåga att frambringa frågor snarare än att 

förmedla sanning. I stadiet uppstår förståelse för hur konstverk utformas både 

praktiskt och institutionellt.
43

 

Mycket av att förstå konst ligger därmed i att förstå konstverkets samtid, dess 

utveckling och förändring. Vilken konst elever möter i undervisning och på vilka 

sätt undervisningen tar sig form är alltså grundläggande och många gånger 

avgörande för individens utvecklingen mellan stadierna. Det bildintresse som en 

bildlärare har  möjlighet att väcka genom undervisning, till exempel av provokativ 

samtidskonst på högstadiet, kan bidra till att eleven känner en vilja att utvecklas 

och nå de högre stadierna. 
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TEORI 
Studiens fjärde del behandlar Hermeneutik, Sociokulturellt lärande och 

Didaktik, vars vetenskaper studiens diskussion och analys av resultatet stöder 

sig på. 

 

Hermeneutik 

Hermeneutik tar sin utgångspunkt i att öka förståelsen mellan människor och dess 

handlingar genom tillämpning av tolkning.  Att tolka innebär att ange betydelser. 

Enligt Ödman är detta något människan gör när hon inte omedelbart förstår den 

verklighet hon är delaktig i. Hermeneutiken utgår från att den upplevda världen är 

den verkliga världen, någon ”bakomliggande” verklighet finns inte och hur 

människan upplever sin verklighet bestämmer hennes världsbild och 

tankemönster. Tolkningen av omvärlden anses vara individuell, vilket betyder att 

människor tenderar att lägga olika vikt, betydelse och mening vid gemensamt 

upplevda händelser.
44

  

Detta innebär att de informanter som deltagit i studien, kan uppleva konst och 

bilder på olika sätt beroende på hur de tolkar sin verklighet och upplever sin 

omvärld. Ödmans resonemang kan förklara om informanterna har olika åsikter, 

känslor och uppfattningar gällande provokativ samtidskonst.  

När forskaren kartlägger andra människors livssituation görs detta med bakgrund i 

sin egen situation. Tolkning och inlevelse av andras livssituation leder till att 

forskaren möjliggör ökad förståelse gällande sin egen livssituation och 

tankemönster. Hermeneutik används till stor del för att skapa förståelse för den 

mening och värdering som människor tillskriver objekt som till exempel texter 

eller bilder. För att bidra till förståelse fäster hermeneutisk forskning vikt vid 

bakgrund och sammanhang. En hermeneutisk tolkning tillhandahåller förklaring 

genom att länka ett fenomen till dess mänskliga, historiska, ekonomiska, 

konstnärliga eller sociala sammanhang. Med förståelse och förklaring menar man 

inom hermeneutik inte den vetenskapliga betydelsen av begreppen utan syftar 

snarare på ökad inlevelse och gradvis fördjupad insikt gällande ett fenomen 

utifrån dess mänskliga eller sociala kontext.
45

  

Därför kan man säga att den värdering och tolkning av samtidskonst som 

informanterna hört talas om, upplevt eller sett i olika sammanhang, härstammar 

från deras individuella tolkning kopplad till den egna livsvärlden och hur de olika 

konstverken samspelar med den individuella synen på verkligheten. 
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Det finns en huvudsaklig mening inom hermeneutisk forskning som innebär att 

för att nå förståelse gällande helheten måste även delar av helheten förstås, och för 

att förstå delarna så måste man förstå helheten. Detta bildar en cirkel med ständig 

växelverkan mellan olika delar och helhet. Denna växelverkan bidrar till att 

tillhandahålla ökad förståelse och förklaring. Cirkeln är uppdelad i två kategorier, 

den aletiska hermeneutiken och den objektiverande hermeneutiken. Inom den 

aletiska hermeneutiken pendlar forskaren mellan förförståelse och förståelse, 

medan den objektiverande hermeneutiken utgår ifrån delar som bildar en helhet, 

denna helhet bildar i sin tur delar som bildar en ny helhet, och slutligen uppstår en 

sorts spiralprocess. Alvesson och Skönberg anser att forskaren för att nå bästa 

möjliga forskningsresultat bör använda sig av båda kategorierna, de menar att det 

är först när båda delarna används som forskningen utvecklas och förs framåt.
46

  

Jag tänker mig att en av delarna kan till exempel bestå av vad kontroversiell eller 

provokativ konst innebär för informanterna själva, vilket skulle kunna förklara hur 

de förhåller sig till att uppmärksamma denna typen av konst i framtida 

undervisningssammanhang. 

 

Förförståelse 

Inom hermeneutiken har forskaren genom sin förförståelse möjlighet att komma 

nära sitt studieobjekt. Forskarens egen förförståelse, känslor, erfarenheter, tankar, 

intryck och kunskap ska inte ses som ett hinder utan snarare till en fördel när det 

gäller att tolka och förstå informanternas beskrivningar. Forskaren kan växla 

mellan nämnda delar och helhet, till exempel genom att när en utskriven intervju 

ska tolkas, börja med att läsa igenom hela intervjun för att förstå helheten i 

intervjun, för att sedan gå igenom olika delar av texten var för sig för att nå 

förståelse av dessa. Forskaren kan även pendla mellan synsätt och ställa olika 

förståelse i relation till varandra. På samma sätt kan forskaren pendla mellan 

subjektets, alltså intervjuarens perspektiv och objektets, den intervjuades 

perspektiv. För att nå förståelse på detta sätt krävs att forskaren tillåter sig att 

använda sin empatiska förmåga. Patel och Davidsson menar att under 

tolkningsprocessen befinner sig forskaren och objektet på samma nivå och 

försöker nå en gemensam förståelse. De beskriver hur avsikten inom hermeneutik 

sällan är att framställa en heltäckande teori, utan att fokusera på det unika i varje 

tolkning och i att det kan vara berikande att presentera en mångfald av olika 
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tolkningar, där forskaren är fri att argumentera för den tolkning hen uppfattar 

lämpligast.
47

  

Jag avser att genom att använda mig av min empatiska förmåga, mina tidigare 

erfarenheter och kunskaper gällande konst och undervisning som jag fått genom 

min utbildning, samt genom att jämföra de olika informanternas beskrivningar få 

inblick och förståelse för informanternas upplevelse och attityd i förhållande till 

samtidskonst, samt hur utrymmet för konst som kan uppfattas provokativ bör se ut 

i bildundervisning för grundskolans senare år. Eftersom studien behandlar  

informanternas och mina egna personliga upplever, tankar och tolkningar gällande 

konst, inspireras studien till stor del av hermeneutisk teori.  

 

Sociokulturellt lärande 

Till att börja med är det viktigt att betona att det inte existerar någon entydig 

sociokulturell inlärningsteori. Det sociokulturella perspektivet behandlar istället 

olika sätt att närma sig kunskap utifrån gemensamma referensramar, vilka 

kortfattat består av; kunskap och lärande är socialt, situationsbunden, distribuerad 

samt medieöverförd. Det vill säga, språket är en central del i lärandeprocessen och 

att lära är starkt förenat med aktivt deltagande i en gemenskap.
48

  

Det sociokulturella perspektivet gällande kunskap utgår från att social 

samverkan är utgångspunkten för lärande och utveckling. Jag anser att det 

sociokulturella inlärningsperspektivet kommer till användning i studien 

eftersom intervjuerna behandlar hur skolans värdegrund förmedlas genom 

interaktion mellan samtidskonst, lärare och elever i undervisning. 

Lev Vygotskij var den sociokulturella inlärningsteorins grundare. Vygotskij 

ansåg att kunskaper och färdigheter inte hade sitt ursprung i människans hjärna 

som biologiskt fenomen. Han menade att individuella kunskaper och 

färdigheter utvecklas genom interaktion med andra människor. Inom den 

sociokulturella teorin anser man att genom social aktivitet och framförallt 

språklig samverkan gynnas tänkande, lärande och utveckling både på 

individnivå liksom kollektiv nivå. Därför anser man det vara viktigt att läraren 

uppmuntrar till diskussioner, där både elever och lärare är aktiva deltagare.
49

 

Kortfattat skulle man kunna säga att den sociokulturella teorin betonar lärande 

genom deltagande i sociala praktiker. 
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Dysthe anser att lärande har att göra med relationer, då lärande utgår från 

deltagande, samspel, språk och kommunikation, vilka hon menar är 

grundläggande element i lärprocesser. Den kommunikativa processen är en 

förutsättning för lärande och utveckling. Genom att lyssna, samtala, härma och 

samverka med andra får människan kunskaper och färdigheter som grundläggs 

i hennes barndom för att utvecklas under hela livet.
50

 Kunskap uppstår alltså 

genom samarbete med andra, till exempel genom inkluderande samtal och 

diskussion där eleven tillåts yttra sina tankar och åsikter, samtidigt som eleven 

tar in andras perspektiv och ställning till det ämne som diskuteras. Genom att 

lyfta olika perspektiv nyanserar, förstärker, utvidgar, eller motsäger det som 

tidigare sagts, vilket ökar möjligheter till kunskap och utveckling. Enligt den 

sociokulturella teorin bidrar flerstämmighet, vare sig det innebär att röster 

argumenterar eller kompletterar varandra till förståelse, insikt och högt 

lärpotential för de deltagande.
51

 

 

Didaktik 

Lindström och Pennlert beskriver innebörden av begreppet didaktik som läran 

om undervisning eller undervisningsvetenskap, vilket innebär det 

kunskapsområde som behandlar undervisning och lärande. Kort sagt kan man 

säga att didaktik är en vetenskap som behandlar analys och förståelse av vilka 

faktorer som påverkar undervisning och skolelevers lärande. Didaktik beskrivs 

som konsten att undervisa och läran om undervisning utifrån beprövad 

erfarenhet och vetenskaplig kunskap. De menar att didaktik är ett 

praktikanslutet kunskapsområde, som innefattar analys och tolkning av 

lärarens egna ramfaktorer i sin undervisning, samt hur dessa ramfaktorer 

påverkar undervisningen. De beskriver hur olika värdegrundsfrågor som till 

exempel mångkultur och genus bör behandlas i relation till undervisningen, 

som en sorts bakgrund till lärarens undervisningspraktik.
52

 

I min tolkning innebär att läraren i all sin undervisning bör ta vara på de tillfällen 

som ges att diskutera och försöka lära ut värdegrund till elever. Ur denna 

utgångspunkt kan bildläraren medvetet välja att presentera konstverk i sin 

undervisning vars motiv eller budskap bjuder in till samtal gällande värdeladdade 

frågor. 

Lindström och Pennlert förklarar att inom didaktiken finns olika underkategorier, 

eller som man också kan kalla dem didaktiska begrepp. Vardagsdidaktik, även 
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kallat autodidaktik beskrivs av författarna som den form av didaktik som är den 

spontana eller självlärda förmåga som människor besitter att lära varandra olika 

kunskaper, med varierande resultat. Praktisk didaktik  är förankrad till läraryrket 

och innebär den undervisning som utförs av utbildade lärare. Denna form av 

didaktik är beroende av utövarens utbildning och praktik, vilket enligt Lindström 

och Pennlert gör att utövandet bör betraktas som en form av konst eller en sorts 

hantverk. Didaktiska kunskaper kan även benämnas som lärardidaktik eller 

metodik. Teoretisk didaktik innebär att läraren distanserar sig från sin 

undervisning för att analysera, reflektera över- och utveckla sin didaktiska 

förmåga. Författarna betonar vikten av självutvärdering och dialog med kollegor 

gällande kunskap, inlärning och utlärning. En underkategori inom den teoretiska 

didaktiken är den filosofiska didaktiken som behandlar olika inriktningar inom 

vetenskaplig didaktik, så som olika kunskapsteorier och etik. Den filosofiska 

didaktiken möjliggör att fokus kan läggas på frågor som till exempel vad 

undervisning är, vad som är viktig kunskap och ur vilka olika perspektiv man kan 

se den lärande människan.
53

   

Östman beskriver hur didaktikens centrala utgångspunkt bygger på ett antal val 

som en lärare måste ta ställning till inför varje enskilt undervisningstillfälle.
54

 

Dessa val består av bland annat; undervisningens innehåll, organisering och 

undervisningsmetod. Dessa val anser författaren vara påverkade av sin samtid, 

samhället och undervisningstraditioner. Östman menar att varje val läraren gör har 

potentiella konsekvenser för elevernas lärande och socialisation. Han anser att ett 

av den didaktiska forskningens viktigaste avsikter är att skapa kunskap som kan 

användas för att utveckla och genomföra klok och reflekterad undervisning.
55

 

Författaren beskriver hur det didaktiska "hantverket" går ut på att läraren genom 

undervisning omvandlar och förmedlar svårbegriplig kunskap på ett begripligt sätt 

till elever. Att omsätta det teoretiska kunnandet om omvärlden till ett konkret 

innehåll med pedagogisk struktur, även att belysa samt förmedla olika perspektiv 

gällande en händelse, ett fenomen eller ett problem.
56

 Han beskriver grundskolan 

som en institution där lärarna vid sidan av kunskaps- och färdighetsmål även har 

ett fostrande och värdegrundsförmedlande uppdrag. Skolan bär därmed ett ansvar 

för såväl elevers kunskapsutveckling som formandet av deras 

omvärldsuppfattning. Därför tydliggör Östman vikten av samspelet mellan lärare - 

elev i undervisningen. Han menar att klassrumsklimatet och de sociala 

relationerna i den lärande miljön utgör en viktig aspekt i elevers lärande och 
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socialisation, vilket gör den sociala undervisningen till en viktig del av 

didaktiken.
57

     

Den didaktiska vetenskapen är av vikt för denna studie då man kan fastställa 

utifrån de olika författarnas resonemang att det finns flera viktiga aspekter som de 

framtida bildlärare som medverkar i studien behöver ta ställning till innan de 

väljer att presentera kontroversiell konst i undervisning. En sådan aspekt skulle till 

exempel kunna vara vilken typ av kunskap de önskar förmedla till eleverna genom 

att visa verken och om de själva har tillräckliga kunskaper om verken för att 

kunna svara på frågor som kan uppstå. En annan viktig aspekt kan vara klimatet i 

klassrummet, hur relationerna ser ut mellan elever, läraren och elevklassen. Detta 

kan vara faktorer som bildläraren måste ta hänsyn till inför val av konstverk. Det 

vill säga att läraren arbetar för att skapa en didaktisk, öppen och lärande miljö i 

klassrummet. Provocerande konst kan vara en känslig fråga. Då målet är att skapa 

positiv kunskapsinlärning är det viktigt att läraren gör sitt yttersta för att undvika 

att någon i klassrummet känner sig kränkt av de konstverk som visas eller den 

diskussion som kan uppstå till följd av att verken presenteras. Det är därmed 

viktigt att läraren genom sin utbildning har getts en djupare didaktisk insikt än vad 

som kan kallas vardagsdidaktik, vilket gör det möjligt för läraren att 

självutvärdera den egna utlärningsmetoden och i förväg reflektera över hur de 

aktuella konstverken kommer att bemötas av eleverna. Läraren bör vara väl 

medveten om att de didaktiska val som görs i förhållande till undervisning i 

relation till lärarens egna inställning gällande det moment som behandlas inte bara 

påverkar, utan många gånger även vara avgörande för hur elever bemöter och tar 

in kunskap.   
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METOD 
Studiens femte del ger en beskrivning av hur studien har genomförts. 

Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerad intervjumetod och har 

utgått från att ställa samma frågor till samtliga informanter.
58

 Intervjufrågorna 

har varit kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Genom den 

semistrukturerade intervjun kan intervjuaren hålla ett flexibelt attityd till 

ordningsföljden av de förbestämda frågor som ställs under intervjun. 

Tyngdpunkten under en semistrukturerad intervju läggs vid att informanten ges 

möjlighet att ingående förklara och klargöra sina svar på ställda frågor. Frågor 

som ställs vid semistrukturerad intervju är öppet formulerade. Tanken är att 

informanten ska få möjlighet att obehindrat uttala sig om det ämne som 

behandlas, samt att intervjuaren ska ges möjlighet att ställa följdfrågor som 

kan uppkomma under intervjuns gång.
59

 

       

Urval  

Studien, som redovisas i slutkapitlet, har gjorts med utgångspunkt i intervjuer med 

sju informanter, alla bildlärarstudenter i en norrländsk storstad. För att hitta 

informanter har jag utgått från tillgänglighet, vilket innebär att jag varit bekant 

med flera av informanterna. Den första kontakten har tagits via telefon och e-post. 

Av de som tillfrågats har samtliga valt att delta i studien. Informanterna har bestått 

av en man och sex kvinnor, varav den yngsta av informanterna har varit 22 år och 

den äldsta 36 år. Gemensamt för informanterna är att de alla är lärarstudenter med 

ämnet Bild som ett av sina ämneskompetenser, utöver det finns kulturella, 

åldersmässiga och utbildningsmässiga skillnader bland informanterna. 

 

Genomförande 

Sammanlagt har sju intervjuer genomförts. Varje intervju har varat mellan 30 

och 70 minuter lång. Längden på intervjuerna har varierat beroende på hur 

mycket information varje informant valt att delge. Sex av intervjuerna har skett 

genom möte med informanten. En av de sju intervjuerna har skett över telefon, 

då informanten varit intresserad av att delta i studien, men ett fysiskt möte av 

olika anledningar inte varit möjligt. Övriga intervjuer har skett i 

informanternas hem, förutom en intervju som ägde rum i café miljö. Varje 

intervju har spelats in efter informantens godkännande med hjälp av 

mobiltelefon. Inspelningarna har sedan transkriberats och sammanställts. 
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Sammanställningar är förvarade i min ägo. Färdigt textmaterial baserat på 

intervjun har sedan sänts via e-post till varje informant för godkännande. 

 

Databearbetning 

Det textmaterial som presenteras i studiens tredje kapitel Resultat, har 

sammanställts tematiskt med anknytning till studiens syfte och frågeställningar för 

att underlätta jämförelser och viss analys. Analysen av information som delgivits 

under de olika intervjuerna har skett utifrån ett kvalitativt perspektiv, som har 

anknytning till den hermeneutiska teorin. Merrian skriver att den kvalitativa 

forskningen är beskrivande till sin karaktär. Kvalitativ forskning utgår från att 

världen är individuellt tolkningsbar, vilket innebär att människor tolkar, värderar 

och upplever sin verklighet och omvärld på olika sätt. Forskning genomförd ur ett 

kvalitativt perspektiv strävar främst att förstå individens tankar, känslor, 

reflektioner och tolkning gällande en viss upplevelse eller erfarenhet. Utifrån det 

kvalitativa perspektivet anses individens tolkningar, uppfattningar och åsikter vara 

av högre vikt än fakta rörande den aktuella händelsen.
60

 

 

Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till Forskningsrådets etiska principer gällande humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, vilka ligger till grund för studiens etiska 

överväganden.
61

 

 Nyttjandekravet – Informanterna har informerats om att den information 

som framkommit under intervju endast kommer att användas som material 

i denna studie. 

 

 Informationskravet –. Informanterna har informerats om att hen obehindrat 

haft möjlighet att avbryta intervjun eller avböja att svara på frågor om så 

önskats. 

 

 Konfidentialitetskravet – Informanterna har informerats om att hen 

kommer att representeras med hjälp av en bokstav i den skriftliga 

studien.
62

 För att värna om informantens anonymitet kommer 

beskrivningar av dennes uttalanden och ställningstaganden benämnas 

genom begreppet hen istället för hon eller han. Vidare har informanterna 

                                         
60

 Sharan B, Merriam (1994). Fallstudien som forskningsmetod, sid.22, 30, 31, Lund, 

Studentlitteratur 
61

 Vetenskapsrådet, Hämtad: 2014-01-18, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
62

 Hen, ett könsneutralt personligt pronomen istället för hon och han. 

Nationalencyklopedin, uppslagsord: Hen, Hämtad 2014-04-21 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/sok?q=hen 



Provokativ konst i bildundervisning 

26 

 

informerats om att hens hemort inte kommer att presenteras i den skriftliga 

studien. 

 Samtyckeskravet – Samtliga informanter har deltagit i studien frivilligt. 

Varje intervju har spelats in efter informantens godkännande. 

Färdigställt resultat från intervjun har sänts till informanten via e-post 

för kontroll, för att undvika eventuella missförstånd. 

  

Avgränsningar 

Studien ska ses som ett försök att visa hur sju bildlärarstudenter upplever och 

förhåller sig till samtidskonst som uppmärksammas vara kontroversiell och 

provokativ, samt om de anser att denna typ av samtidskonst är användbar i 

grundskolans bildundervisning. Förhoppningsvis ska studien bidra till att klargöra 

om det kan tänkas finnas gränser för konst som presenteras i grundskolans bildsal 

och hur de dras. Studien tar sin utgångspunkt i kvalitativ analys av informanternas 

beskrivningar av sina individuella erfarenheter, tankar, känslor och åsikter i 

förhållande till provokativ samtidskonst i undervisning. 

Studien utgår till största del från intervjuer med sju bildlärarstudenter, därför är 

det omöjligt att göra en generell analys av hur blivande bildlärare i Sverige 

förhåller sig till samtidskonst som kan uppfattas kontroversiell och utmanande. 

Däremot pekar studiens resultat mot att det inom samtidskonsten finns vissa 

specifika ämnen och motiv som tenderar att upplevas mer olämpliga än andra att 

behandlas inom undervisning för högstadieelever. Studien visar även tendenser att 

samtidskonst är ett frånvarande moment inom bildundervisning i grundskolan. 
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RESULTAT 
Studiens sjätte del är indelad tematiskt i tre avsnitt för att tydliggöra 

informanternas egna upplevelser, tankegångar och ställningstaganden gällande 

berörda ämnen. I avsnitten kommer informanterna representeras med hjälp av en 

bokstav och beskrivningar av informanternas ställningstaganden eller uttalanden 

kommer ske genom begreppet hen istället för hon eller han. Detta för att värna om 

konfidentialitet. Specifikt anmärkningsvärda uttryck kommer att lyftas fram i 

form av citat och diskuteras närmare i studiens senare delar.  

 

Informanternas uppfattningar av provokativ konst 

Samtliga informanterna ger liknande beskrivningar gällande innebörden av 

provocerande konst. De anser att provokativ konst är sådan konst som väcker 

känslor utanför betraktarens bekvämlighetszon, konst som utmanar samhällets 

normer och tvingar betraktaren att ta ställning i olika samhällsfrågor. Fem av de 

sju informanterna nämner att den provokativa konstens syfte är att belysa 

samhällsproblem och skapa debatt som kan leda till förändring och utveckling.  

Provokation genom konst som sådan anser samtliga informanter är individuellt 

betingad utifrån betraktarens perspektiv och samtliga informanter menar att det 

som provocerar en person inte nödvändigtvis behöver provocera en annan.  

Informant G tror inte konstverk eller konstmotiv kan sluta vara provokativa när de 

väl fått den stämpeln. Detta menar hen beror på att det alltid finns människor som 

inte förstår, inte vill förstå, misstolkar eller vinklar diskussioner som uppstår kring 

konsten för egna intressen. 

Övriga sex informanter tänker sig att ett verk som upplevts kontroversiellt har 

möjlighet att sluta upplevas provokativt. Vad ett sådant avslut kan bero på har de 

olika tankar kring. Informanterna tänker sig att konst som upplevs kontroversiell 

kan sluta provocera när omgivningens syn på vad konst är förändras,  när något 

annat verk skapas som går ett steg längre och utmanar gränserna ytterligare eller 

när människans ideal och normer förändras.  

Informant A och informant E beskriver på olika sätt hur provokation inom konsten 

är under ständig förändring.  

 

Om man jämför  inom modernismen tycker jag mig se en stegring 

av viljan att provocera med konsten. Även om det såklart 

förekommit provokationer genom hela konsthistorien, titta på till 
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exempel Duchamp.
63

 Fast den tidigare provokationen inom konsten 

är inte på samma nivå eller samma format som nu i vår samtid. Det 

kan ju ha att göra med vilken samtid man lever i, vad som anses 

vara konst och vad som godkänns av konstetablissemanget, men 

även att medborgerliga rättigheter över lag är mer fria i dag än 

tidigare. (Informant A) 

 

Informant A menar att dagens fri- och rättigheter har bidragit till att konsten i vår 

samtid har möjlighet att provocera i större utsträckning än vad som tidigare var 

möjligt. 

Informant E beskriver hur sättet som konsten och den betraktande människan 

förhåller sig till sin omvärld har utvecklats och förändrats under historien. Det 

som ansågs vara provocerande på 1800-talet upplevs inte provocerande i dag. 

Detta menar informanten har att göra med hur världen moderniserats och att 

människan i dag har tillgång till globala intryck. Genom denna utveckling tror 

informant E att det skapats en tolerans för vad som kan vara provocerande, vilket 

innebär att för att provocera måste konstnären ständigt dra sin konst till den 

yttersta gränsen av rådande normer.  

Provokation anses av samtliga informanter vara en del av samtidskonsten. De 

tydliggör alla att det produceras mycket konst i vår samtid vars fokus inte är att 

provocera utan förmedla något vackert som betraktaren ska kunna njuta av. 

Informant B anser dock att provokation är nödvändigt för att konst ges möjlighet 

att existera och utvecklas. Hen menar att varje tid präglas av sina moraliska ideal 

och idéer, vilket innebär att uppfattningen om vad som är provokativ förändras 

genom varje ny generation. Hen anser att konst i sig kan vara vacker, men utan 

nån form av provokation blir det ingen genomslagskraft i verket. 

 

Den samtidskonst vi har nu är  bara vår samtidskonst, 

samtidskonsten är i ständig förändring. Nästa generation kommer 

kanske att ha en helt annan syn på provokativ konst än vad vi har i 

dag. Personligen tror jag att det kommer att bli mycket mer 

tillåtande, det kommer att bli svårt för konsten att provocera i 

framtiden, vilket kommer bli en utmaning för framtida konstnärer.  

(Informant B) 

                                         
63

 Duchamp Marcel, 1887 - 1968, fransk konstnär. En av 1900-talets mest inflytelserika 

konstnärer. Influerad av Dadaism och Surrealism. Duchamp bidrog till nya former av skapande, 

främst med s.k. readymades. Dessa var vardagsobjekt, arrangerade så att nyttobetydelsen försvann, 

försedda med ny titel och insatta i nytt sammanhang, t.ex. Fontänen (1917). Härigenom bröt 

Duchamp med det dittills självklara krav som ställts på konstnären att visa hantverkskunnande, 

vilket ersattes av hans suveräna frihet att välja och utnämna till konstverk.  

 

Nationalencyklopedin, uppslagsord: Marcel Duchamp, Hämtad: 2014-03-19 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/marcel-duchamp?i_h_word=Duchamp,%20Marcel  
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Informant B ser en risk i att om konsten slutar vara provokativ så kan det resultera 

i att den slutar uppmärksammas och leder till att konsten försvinner. Om ingen 

konst står ut från mängden kommer allt till sist bli en grå massa. Därför menar hen 

att det är viktigt att konst och konstnärer tillåts testa gränser och provocera. 

Informant D tänker sig att det finns både positiv och negativ provokation inom 

konsten. Den positiva provokationen menar hen ger utlopp för nyfikenhet och 

betraktaren blir intresserad, vill veta mer. Den negativa provokationen menar hen 

snarare bidrar till avsmak och obehag. På det sättet anser hen att om den negativa 

provokationen inom konsten ökar så utgör den en fara för konstens framtid. Om 

konst bidrar till att människor känner obehag kommer de att distansera sig ifrån 

konst, medvetet eller omedvetet. Detta kan bidra till att konst blir mer 

svårtillgänglig eller på sikt förlorar sin status inom samhällskulturen. 

Informanterna tänker sig att bildmotiv som behandlar sex, sexualitet, politik och 

religion har en tentens att provocera mer än andra. Det är även dessa motiv som är 

fokus för sex av de sju informanternas personliga exempel på konst som 

provocerar dem. Informant E upplever att hen blir provocerad när hen anser att ett 

konstverk inte är "konst", oftast när hen upplever att det finns hantverksmässiga 

brister i konstverket. 

 

Jag kan bli provocerad när jag upplever att ett verk skapats snarare 

av tur än skicklighet. Jackson Pollock till exempel. Jag har svårt 

att se hans målningar som konst. Man kan inte ens kalla det 

målningar, han har kastat färg på en duk. En apa kan kasta färg på 

en canvas, är det konst då? (Informant E) 

 

Genom informant E:s beskrivning gällande konst som provocerar hen personligen 

öppnar hen upp för möjligheten att provokation kan utgöra mer än vad ett 

konstverk eller uttryck förmedlar genom motiv. En provokation kan därmed 

uppstå ur flera olika perspektiv. 

 

Sammanfattning 

Enligt informanterna kan provokation utgöra mer än vad ett konstverk eller 

konstnärligt uttryck förmedlar genom motiv. De anser att motiv som behandlar 

sex, sexualitet, politik och religion har tentens att provocera mer än andra. En viss 

provokation kan även uppstå när det finns hantverksmässiga brister i konstverket, 

något som lyfts fram av informant E. Däremot anses provokation vara nödvändigt 

för att konst ska existera och utvecklas. Om provokation inom konsten upphör 

tänker sig informanterna att det finns en risk att den slutar uppmärksammas. Detta 
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skulle leda till att allt som produceras skulle vara tillintetsägande, likt en grå 

massa som i sin tur resulterar till att konsten slutligen upphör att existera. Därför 

är det viktigt att konst och konstnärer tillåts testa gränser och provocera i sina 

uttryck.  

Informanterna uppger att konst präglas av sin tids moraliska ideal och idéer, vilket 

innebär att uppfattningen om vad som är provokativt har möjlighet att förändras 

genom varje ny generation. Sex av informanterna tänker sig att konstprovokation 

är ständigt föränderligt. De menar att vad som upplevs provokativt inom 

konstsammanhang ändras i takt med att omvärldens syn på konst, värden och 

normer utvecklas och förändras. Endast en av informanterna är av en annan åsikt. 

Informant G tänker sig provokation inom konsten som beständig, vilket enligt 

informanten beror på att många människor är konservativt inställda till vad konst 

ska vara eller saknar tillräcklig kunskap om vad konst innebär för att förstå 

konstverken de upplever provocerande. 

Informant D tänker sig att provokation kan innebära både positiva och negativa 

aspekter för konsten. Då provokation inom konsten kan leda till att nyfikenhet, 

engagemang och intresse väcks hos betraktaren, kan provokation även ge motsatt 

effekt som bidrar till obehag och avståndstagande. Informant D uttrycker på ett 

mycket tydligt sätt sin oro över att om den negativa provokationen inom konsten 

får ett övertag, riskerar konsten att på sikt få en minskad status inom 

samhällskulturen.  

Den kontroversiella konsten beskrivs vara känsloväckande, utmanande, 

tankeväckande, ibland obekväm och tvingar betraktaren att ta ställning till olika 

samhällsfrågor. Majoriteten av de sju informanterna anser att den provokativa 

konsten har syfte är att exponera samhällsproblem och skapa debatt som kan leda 

till förändring och utveckling. Den provokation som konst kan frambringa anser 

samtliga informanter vara individuellt betingad utifrån betraktarens personliga 

perspektiv.  
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Hur informanterna anser den kontroversiella 

samtidskonsten är förenlig med skolans demokratiska 

uppdrag  

Sex av de sju informanterna har snarlika uppfattningar kring hur kontroversiell 

samtidskonst är förenlig med skolans demokratiska uppdrag. De menar i sina 

redogörelser att provokativ samtidskonst ger bildämnet möjligheter att öppna 

upp för diskussion kring samtal gällande värdegrund och normer. På så sätt 

menar de att bildämnet har möjlighet att bidra till det värdegrundande och 

fostrande uppdraget på en djupare nivå än vad som vanligtvis förväntas av ett 

estetiskt ämne. Jag redovisar nedan som exempel mer ingående utsagor från 

informant E,C,F,D och G. 

Informant E anser att läraren har utökade möjligheter att motarbeta fördomar 

som figurerar i samhället genom att använda samtidskonsten som ett verktyg. 

Hen menar att genom bilder har läraren möjlighet att visa tydliga exempel att 

utgå från i en värdegrundande diskussion. Informanten beskriver att bildämnet 

ibland uppfattas av andra som ett ämne av lägre lärande vikt inom skolan än 

teoretiska ämnen. Informanten tror att ämnet skulle ges högre status om 

samtidskonst och dess olika uttrycksätt var en tydlig del av undervisningen, 

framför allt om undervisningen samtidigt på ett tydligt sätt var förankrad i 

läroplanen, samt till uppdraget gällande demokratisk fostran och värdegrund.  

Informant C är en av de informanter som tänker sig provokativ samtidskonst 

som en positiv utgångspunkt både för förmedlande av skolans demokratiska 

värdegrund och som grund för demokratiska samtal med klassen. Hen menar 

att samtidskonsten ofta uppmärksammar brister i samhället vilka med fördel 

kan användas för att diskutera värdegrund och eleverna får möjlighet att delta i 

samtalet, debattera för sin åsikt och ta ställning. Informanten nämner att det 

skulle vara ett utmärkt arbetssätt om läraren i sin undervisning kunde använda 

samtidskonst i fostrande syfte utifrån skolans demokratiska värdegrund.  

 

Elever i dag tjänar egentligen ingenting på att sitta och titta på 

tavlor från renässansen, om man bortser från den historiska 

aspekten. Det vill säga att eleverna får kunskap om var det hela 

började, som en del av en tidslinje, men om vi ser realistiskt på det 

hela så kommer inte Rembrandts målningar leda till samtal som är 

av lika tung vikt för elevernas framtid som till exempel ett 

fotomontage av Elisabeth Ohlson Wallin
64

 kan vara. (Informant C) 

                                         
64

 Ohlson Wallin, Elisabeth, född 1961, fotograf.  Väckte uppmärksamhet med den provokativa 

utställningen Ecce homo (1998), tolv bilder som illustrerade bibliska scener. Utställningen visades 

först i Uppsala domkyrka och därefter på andra platser i landet. Debatten blev omfattande, främst 

på grund av bildernas föregivna skildring av det homosexuella utanförskapet. 
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Informant C förtydligar att om lärare ska fostra elever att bli delaktiga i 

samhället så måste bildlärare behandla bilder och även metoder och material i 

undervisningen som speglar samhället i nutid.  

Informant F anser inte att undervisning i Bildämnet är rätt forum för att 

diskutera värdegrundsfrågor som till exempel mänskliga rättigheter, genus 

eller hbtq-frågor, även om de skulle utgå från motiv och bilder inom 

samtidskonsten.
65

 Informanten anser att dessa områden snarare bör diskuteras i 

ämnen som Samhällskunskap eller Livskunskap. Detta är inte 

värdegrundsfrågor som Bildämnet bör öppna upp för menar informanten. Hen 

anser att det värdegrundande arbetet är sådant som bildläraren förmedlar 

genom sin praktik, det vill säga till exempel att läraren ger elever av båda 

könen lika stort utrymme i klassrummet eller uppmuntrar eleverna att bilda 

egna uppfattningar och åsikter om konstverk samt tillåts uttrycka den. 

Informanten menar att diskussioner gällande mänsklig och samhällsenlig 

värdegrund skulle ta fokus och tid från det bildskapande arbetet i 

bildundervisningen och ifrågasätter varför en bildlärare skulle vilja lägga tid 

på att diskutera sådana områden med elevgrupper. Informanten anser att 

konstverk som upprör och bidrar till konsekvenser ur samhällssynpunkt, bör 

behandlas i Samhällsundervisningen snarare än i Bildundervisningen. 

Informanten är inte säker på om hen anser att skolan är rätt plats att diskutera 

uppmärksammade bilder av provokativ art. Hen tänker att det bästa är om en 

sådan diskussion sker hemma mellan eleven och föräldrarna. Mest för att hen 

anser att lärare bör vara neutrala och inte öppet ta ställning i konflikter som 

uppstått i samhället till följd av kontroversiell konst. Informanten menar att det 

kan uppstå problem om lärarens ställningstaganden inte speglar de åsikter 

elevens föräldrar lär ut till sina barn i hemmet. 

Informant D tänker sig att samtal kring värdegrund kan dyka upp när som helst 

i bildundervisning när det gäller provokativ konst, vare sig det är planerat eller 

inte. En elev kan till exempel helt plötsligt möta en bild vid datorn och 

ifrågasätta den. Då är det enligt informanten viktigt att läraren tar sig tid att 

försöka besvara på elevens frågor och diskutera bilden tillsammans med 

eleven. Obesvarade frågor menar hen bidrar till missförstånd, vilket kan leda 

till konsekvenser. 

  

                                                                                                                
Nationalencyklopedin, uppslagsord: Elisabeth Ohlson Wallin, Hämtad 2014-03-13 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/elisabeth-ohlson-wallin 
65

 HBTQ förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. 

Nationalencyklopedin, uppslagsord: HBTQ, Hämtad: 2014-03-13 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ 
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Det räcker inte längre att en lärare ska kunna  koppla sin 

undervisning till det demokratiska uppdraget för att han låter 

eleverna tycka till om bilder, vad som är fint eller fult utan att 

läraren rättar dem. I dag måste läraren gå djupare. Samtalet måste 

behandla normer och värden, mänskliga rättigheter, möta fördomar 

kring sexualitet och etnicitet. Alla dessa områden kan man finna i 

bilder. (...) Läraren måste bara våga och inte vara rädd.  (Informant 

D) 

 

Informanten anser att bildämnet har större möjligheter att arbeta kring 

värdegrundsfrågor än de flesta andra skolämnen, hen anser att bildläraren måste ta 

vara på och utnyttja den möjligheten. Informanten uttrycker att den största 

fördelen att använda provokativ konst i undervisningen är att bildläraren har 

möjlighet att synliggöra olika tankesätt. Uppstår det till exempel en situation där 

en elev reagerar på konsten med åsikter som strider mot skolans värdegrund, så 

har läraren möjlighet att motargumentera och kanske ändra, eller i alla fall väcka 

en tanke i en annan riktning hos eleven. Informanten menar att det är viktigt för 

att belysa normer, värderingar och problem som existerar i elevernas livsvärld. 

Informanten medger att det är en nackdel om den provokativa konsten resulterar i 

att någon på skolan känner sig kränkt, men ibland är det värt att ta den risken, om 

syftet är att verka för grundläggande demokratiska värden menar hen. 

  

Sammanfattning 

Sex av de sju informanterna anser i sina redogörelser att undervisning utifrån 

provokativ samtidskonst ger bildämnet möjligheter att öppna upp för 

diskussion gällande värdegrund och normer. Genom sådana diskussioner har 

läraren möjligheter att motverka till exempel fördomar mot andra grupper i 

samhället. Informant E lyfter tanken att bildämnet skulle bli av högre status i 

skolvärlden om samtidskonst, med tydlig förankring i lärarens uppdrag 

gällande demokratisk fostran och värdegrund blev en beständig del av 

undervisningen i bildämnet. Detta stöds av flera informanter som menar att 

bildämnet genom analys av samtida bilder har större möjligheter att arbeta 

kring värdegrundsfrågor än de flesta andra skolämnen. De anser att bildläraren 

måste ta till vara och utnyttja den möjligheten. 

Samtidskonsten beskrivs som ett användbart verktyg i undervisningen utifrån 

fostrande syfte i relation till skolans demokratiska värdegrund. Informant C 

grundar sitt ställningstagande i att om lärare ska förväntas fostra elever att bli 

delaktiga och ansvarstagande medborgare i samhället, måste bildlärare 

behandla bilder och skapande metoder i undervisningen som relaterar till 

samtiden.  
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Informant F håller inte med övriga informanter. Hen anser inte att 

undervisning i Bildämnet är rätt forum för att diskutera värdegrundsfrågor. 

Därmed menar hen att samtidskonsten inte  bör användas för det syftet i 

undervisningen. Informanten anser att värdegrundande områden snarare bör 

diskuteras i ämnen som Samhällskunskapen eller Livskunskap. Informanten 

beskriver att skolans värdegrund bör förmedlas genom den neutrala 

bildlärarens förhållningssätt mot sina elever och inte ta plats från 

undervisningen i bild och den skapande processen. Bidragande faktor till 

informantens inställning är rädsla för att konflikt ska uppstå om lärarens 

ställningstaganden inte är förenliga med elevernas föräldrars uppfattningar av 

värdegrund.  

Informant D tänker sig att möjligheten att diskutera värdegrund med hjälp av 

bilder kan uppstå när som helst i undervisningen och anser att bildläraren måste 

våga ta diskussionen gällande värdegrund i klassrummet. Informanten hävdar att 

det skett en förändring i lärarprofessionen som innebär att det inte är tillräckligt 

att förmedla värdegrund i mötet med elever. Värdegrundande ämnen måste lyftas i 

lärande samtal tillsammans med eleverna. Hen medger att det finns risk att någon 

på skolan upplever sig kränkt av den provokativa samtidskonst som behandlas, 

men anser att det är värt att ta risken om syftet är att verka för att stärka skolans 

demokratiska värdegrund. 
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Informanterna om användande av kontroversiell 

samtidskonst i bildundervisning för grundskolans senare 

år 

Samtliga sju informanter uttrycker på liknande sätt att bildämnet handlar om att 

belysa olika konstarter, att skapa en form av inre galleri hos elever och samtliga 

informanter menar att provokativ konst inte bör censureras för eleverna. Däremot 

tydliggör informanterna att läraren måste utgå från eget sunt förnuft och fundera 

över vilken konst eleverna är mogna att bemöta. En bildlärare får inte behandla 

konst i sin undervisning som riskerar att kränka någon elev på skolan. Fyra av 

informanternas ställningstagande utgår från att det står  beskrivet i kursplanen att 

elever ska tolka och behandla bilder både utifrån historiska och samtida kulturer. 

De tycker att det är viktigt att bildläraren tillsammans med elevklasser både 

debatterar och diskuterar saker som sker i samtiden med hjälp av bilder och 

bildspråk. De menar att vad som har upplevts provokativt inom konsten genom 

historien har mycket att göra med hur samhället har sett ut under tiden för den 

aktuella provokationen. Därför är det viktigt att visa att vad som ansetts vara 

provokativt i konstsammanhang har förändrats i enlighet med modernisering av 

samhället menar de. 

Ingen av informanterna har erfarenheter av att samtidskonst eller kontroversiell 

konst har uppmärksammats i bildundervisningen under deras olika vfu-perioder 

eller under deras egen skolgång. De har upplevt att reklam av olika slag har 

diskuterats och analyserats i undervisning, men samtliga informanter anser att 

reklam inte går att likställa vid samtidskonst och absolut inte vid provokativ 

sådan. 

 

Jag har upplevt under min vfu att man jobbar väldigt lite med 

provokativa uttryck eller med samtidskonst över huvud taget i 

skolan. När de har talat om samtidskonst har den konstnär de lyft i 

undervisningen som legat närmast vår tid varit Andy Warhol och 

han dog för trettio år sedan. (Informant A) 

 

Informant A beskriver utifrån sin erfarenhet att när bildläraren under hens praktik 

talat om samtidskonst, talade de om samtidskonst som redan varit och undvek den 

samtidskonst som är aktuell och under utveckling i dag i elevernas samtid. 

Samtliga informanter anser att provokativ samtidskonst ska behandlas i skolans 

bildundervisning på högstadiet. De har däremot skilda åsikter gällande vilken typ 

av samtidskonst som bör presenteras och om samtidskonsten kan eller bör 

användas i relation till skolans värdegrundande arbete. De är eniga om att 

bildläraren måste vara påläst, strukturerad och välja bilder och konstverk utifrån 

sunt förnuft innan den nämnda konsten presenteras i undervisning. De är även 
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eniga om att det existerar motiv som inte är lämpliga att behandla i undervisning. 

Gemensamt för informanterna är att de alla, oberoende av ledande frågor, hävdade 

att de personligen skulle undvika motiv av sexuell art. Vilka specifika motiv det 

kunde innebära skiljde sig åt.  

Vissa informanter motiverade starkt varför dessa motiv bör undvikas, andra 

hävdade att deras ställningstagande grundar sig i att de känner sig obekväma att 

tala om sexualitet generellt med högstadieelever.  

 

Jag skulle till exempel inte välja att visa bilder ur Ecce homo i min 

undervisning. Det är för att den har ett starkt sexuellt  och 

homosexuellt innehåll och skulle kunna upplevas pornografisk.  Jag 

tycker att det är känsligt. Jag är rädd för att föräldrar skulle 

reagera starkt mot det eller att skolans ledning skulle motarbeta  

mig. (...) För mig finns det en rädsla att över huvud taget behandla 

konst som är av sexuell art. (Informant F) 

 

Informant F uttrycker en rädsla över att i bildundervisningen behandla konst som 

kan strida mot elevers föräldrars principer och åsikter.  

Även Informant E anser att nackdelen med provokativ konst i undervisningen är i 

fall föräldrar skulle reagera på att läraren diskuterar bilder som går emot deras 

personliga värderingar som de förmedlar till sina barn. Därför menar informanten 

att det är viktigt att bildläraren har tydlig struktur och tydliga mål i sin 

undervisning som kan motivera de val som gjorts i fall en sådan situation skulle 

uppstå. 

  

Man måste vara försiktig. Är det för många som stör sig på det 

som du gör så har du helt plötsligt en anmälning på dig. (...) Som 

Carolina Falkholts Grafitta-målningar, tänk om eleven går hem och 

berättar för sina föräldrar att de har tittat på fittor på 

bildlektionen.
66

 (...) Det är ju inte riktigt samma sak som att visa 

Zorns badande kullor.
67

 Personligen skulle jag undvika konst som 

                                         
66

 Carolina Falkholt, alias Blue, graffitikonstnär född 1977 i Göteborg. Hon har bland annat 

uppmärksammats för sitt konstprojekt Grafitta vid Göteborgs konsthall 2007 och under hösten 

2013 för sin utställning Min jävla fitta på Galleri Nils Åberg i Göteborg. 

Svenska Dagbladet, Falkholt lever för graffitin, 2011-06-13, Hämtad: 2014-02-09 

http://www.svd.se/kultur/falkholt-har-levt-for-graffitin_6239822.svd  
Göteborgsposten, "Grafitta" premiärvisas, Maria Domellöf-Wik, 2014-02-09,  

Hämtad: 2014-02-09  

http://www.gp.se/kulturnoje/1.2179695--grafitta-premiarvisas  
67

 Zorn Anders, Svensk konstnär, 1860 - 1920. Zorn arbetade framför allt med tre motivkretsar: 

porträtt, folklivsskildringar och aktmåleri. Det var genom porträttkonsten som han fick sina stora 

nationella och internationella framgångar, i Sverige främst känd för att målningar av badande, 

nakna kvinnor och folklivsmotiv. 
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visar könsorgan. Många elever skulle säkert fixa det, men det finns 

alltid några stycken som inte gör det. De är inte mogna för det helt 

enkelt. De är fortfarande barn. (Informant E) 

 

Informant E anser det vara viktigt att anpassa de konstverk och bildmotiv man 

behandlar i undervisningen till den mognadsnivå som råder i klassrummet. 

Informanten anser att naket är ett känsligt motiv i undervisning för 

högstadieelever och tror inte att alla elever är redo ur ett mognadsperspektiv att 

möta den typen av konst. Hen tror att även om motivet i bilden inte är erotiskt 

laddad i sig, är ungdomar i högstadieåldern känsliga inför bilder av nakna kroppar. 

Det provokativa skapandet i bildundervisningen var för informanterna svårt att ta 

ställning till. Samtliga informanter upplever en rädsla över att elever ska skapa 

verk som kan anses kränkande av andra elever i klassrummet eller på skolan. Fyra 

av informanterna anser att skapande i provokativt syfte är olämpligt i 

undervisning, återstående tre informanter har svårt att ta ställning.  

Informant F skulle själv inte arbeta praktiskt med eleverna utifrån provokativ 

samtidskonst då hen tänker sig att elevernas arbete kan "spåra ur". Hen menar att 

eleverna skulle se möjligheter att kränka varandra genom skapandet eller att deras 

verk skulle kunna strida mot den värdegrund som skolan har skyldighet att 

förmedla. Informanten anser att det är bättre och i hens tycke säkrare att undvika 

praktiskt skapande om man ska behandla kontroversiell konst i klassrummet.  

Inte heller Informant C tror att ungdomar på högstadiet är redo mentalt att arbeta 

praktiskt med provokativ konst. Hen tänker sig att det kan leda till negativa och 

komplicerade situationer både för elever och lärare. Därför menar både informant 

F och C att det lämpligaste sättet att använda provokativ samtidskonst i 

undervisningen är genom samtal, analys och diskussion. 

Fördelar som informanterna beskriver kan komma av att behandla kontroversiell 

samtidskonst är flera. Informant B menar att läraren genom provokativ 

samtidskonst kan visa eleverna att konst kan vara samhällskritisk och har 

möjlighet att skapa förändringar i samhället, men även bidra till konflikter mellan 

olika samhällsgrupper. Att eleverna förstår att konst kan påverka människor i både 

positiv och negativ mening. Informant C beskriver att fördelarna blir att eleverna 

ges möjlighet att lära sig se och analysera bilder i dess relation till samhället. 

Informanten tror att speciellt konst som kan ses som kontroversiell har en förmåga 

att fånga elevers intresse och nyfikenhet på ett sätt som många andra konstarter 

sällan gör. Informant A är inne på samma spår när hen säger att fördelen med att 

lyfta provokativ konst i grundskolan är att kontroversiell samtidskonst kan 

                                                                                                                
Nationalencyklopedin, uppslagsord: Anders Zorn, Hämtad: 2014-03-19 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/anders-zorn  
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innehålla mycket engagerande ämnesområden som många elever och ungdomar 

funderar kring. Informanten tänker att det kan uppstå en debatt som tillför 

eleverna något annat än bildämnets praktiska delar. Hen tror att det kan vara 

viktigt att koppla undervisningen till konst i samtiden och att man inte bara tittar 

bakåt  i konsthistorien. 

 

Utan tvivel anser jag att mer tid av undervisningen måste behandla 

den konst och de konstformer som existerar och är verksamma här 

och nu. Jag tror att det skulle kunna förändra synen på bildämnet 

till levande och modernt, istället för gammalt och mossigt.  

Dessutom kan vi genom att presentera samtida konstverk som 

består av video eller bildredigering lyfta de elever som på förhand 

dömt ut sig själva i ämnet. Jag tror nämligen att många elever 

tänker att om de inte behärskar hantverket, som att rita eller må la, 

så är de inte bra i bild. Vi kan visa dem genom samtidskonsten att 

bildämnet även till stor del handlar om idéer och utföranden som 

inte behöver ha att göra med traditionellt hantverksskicklighet, att 

man kan vara bra i ämnet bild utan att till exempel teckna bra. 

(Informant A) 

 

Informant A menar att bildämnet genom att behandla samtidskonstens moderna 

uttryck har möjlighet att öka självförtroendet hos elever som inte tänker sig vara 

duktiga i "traditionella" bildutryck. Dessutom menar informanten att bildämnet i 

sig skulle kunna nå ny status genom att behandla konstuttryck som är moderna 

och lägga mer undervisning kring konstuttryck som verkar här och nu. 

Informanterna B, C och G redogör sina åsikter på liknande sätt. De anser att 

eftersom skolan har ett ansvar behandla vad som är aktuellt i samhället har även 

bildläraren ansvar att introducera provokativ samtidskonst på ett sådant sätt att det 

blir begripligt för eleverna. Informanterna menar att det inte finns några bilder 

som ska censureras i undervisning eftersom elever i vårt bildsamhälle möter alla 

typer av bilder under daglig basis. De menar att elever genom internet och media 

har möjlighet att se vilka bilder  de vill och många gånger bilder med värre 

budskap än de som elever exponeras för i skolans bildundervisning. De flesta 

elever har garanterat redan sett de motiv som vuxna skulle vilja skydda dom mot 

menar de. De anser att det snarare är viktigt att analysera dessa bilder och 

diskutera runt dem för att öka elevers kunskap kring dem. Informanterna menar 

däremot att även om bildläraren inte ska censurera konst så måste de konstverk 

som ska presenteras väljas utifrån sunt förnuft och med ett tydligt syfte. Ingen 

elev får lämnas oförstående med obesvarade frågor, förtydligar informant G. 

Även Informant D uttrycker att eftersom det finns så mycket olika provocerande 

bilder och texter i dagens mediesamhälle som är omöjliga att undvika, så är det ett 

ansvar bildläraren har att tala om dessa med eleverna. Hen tror att många aktiva 

bildlärare tänker sig att det är samhällsundervisningens ansvar, något hen tar 
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avstånd från. Hen menar att ansvaret att tala om vad som händer i samhället 

utifrån mediesynpunkt bör ligga hos samtliga skolans ämnen. Då hen inte 

upplever att detta  är verkligheten menar hen att ansvaret borde vara jämt fördelat 

över Bild och Samhällsundervisningen.  

 

Sammanfattning 

De sju informanterna uttrycker att bildämnet handlar om att belysa olika 

konstarter och att provokativ konst inte bör censureras för eleverna. Informanterna 

talar även om vikten att visa att det som förr ansetts vara provokativt i 

konstsammanhang har förändrats i takt med modernisering av samhället. Flera av 

informanterna uttrycker att det finns så oändligt många olika provocerande bilder 

och texter i dagens samhälle att det är omöjligt att undanhålla dem från elever. 

Därför menar de att det är ett ansvar bildläraren har att tala om dessa bilder med 

eleverna och klargöra deras budskap. Flera informanterna tydliggör samtidigt att 

bildläraren får inte behandla konst i sin undervisning som riskerar att kränka 

någon elev på skolan.  

Samtidigt som informanterna är överens om att konst inte bör censureras menar de 

att det existerar motiv som inte är lämpliga att behandla i bildundervisning. 

Gemensamt för informanterna är att de alla, oberoende av ledande frågor, hävdade 

att de personligen skulle undvika motiv av sexuell art.  

Informant E anser det viktigt att undervisning anpassas till mognadsnivån i 

klassrummet. Då informanten anser konstmotiv med sexuella anspelningar är ett 

känsligt ämne tror hen inte att alla elever i högstadieåldern är redo att möta den 

typen av konst, därför anser informanten dessa motiv vara olämpliga i 

undervisningssammanhang. Även informant F tar starkt avstånd från konst som 

möjliggör diskussion gällande sexualitet, genus och hbtq. Gemensamt för de båda 

informanterna är att de uttrycker en rädsla för att inslag av sådan samtidskonst i 

undervisningen skulle kunna mötas av motstånd från föräldrar och skolledning.  

Ingen av informanterna har erfarenheter av att samtidskonst eller kontroversiell 

konst har uppmärksammats i bildundervisningen under deras olika vfu-perioder 

eller under deras egen skolgång. En av informanterna, informant A beskriver att 

när bildläraren under hens praktik talat om samtidskonst, uppmärksammades en 

samtid som redan varit och den samtidskonst som var aktuell och under 

utveckling under elevernas samtid undveks. 

Det provokativa skapandet i bildundervisningen upplever informanterna svårt att 

ta ställning till. De nackdelar som lyfts gällande provokativ konst i 

undervisningen är i fall föräldrar eller skolledning skulle reagera på att läraren i 

undervisning diskuterar bilder som går emot deras personliga värderingar. Det 

finns även en rädsla hos flera av informanterna för att elever ska skapa verk som 
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kränker andra elever i klassrummet eller på skolan. Det framkommer att 

informanterna har ganska lågt förtroende för dagens ungdomar och flera 

informanter, däribland informant F och informant C tar för givet att eleverna 

medvetet skulle utnyttja tillfället i negativt syfte. Majoriteten av informanterna 

uttrycker av ovan nämnda anledning att det bästa sättet att använda provokativ 

samtidskonst i undervisningen är genom samtal, analys och diskussion. 

Bildläraren bör därmed inte uppmuntra provokativt skapande. 

Fördelar med att behandla kontroversiell samtidskonst i undervisning beskrivs av 

informanterna som flera. Bland annat menar de att läraren genom provokativ 

samtidskonst kan visa att konst kan vara mer än estetiskt tilldragande. Att konst 

kan vara samhällskritisk, skapa samhällsförändringar, men också bidra till 

konflikter mellan olika samhällsgrupper.  

Informant A menar att genom att lyfta provokativ konst i grundskolan kan läraren 

diskutera ämnesområden som många elever och ungdomar funderar kring. De 

debatter som kan uppstå har möjlighet att tillför eleverna annan kunskap och 

insikt utöver bildämnets praktiska delar. Informant A tänker sig att bildämnet 

genom att behandla samtidskonstens moderna uttryck har möjlighet att öka 

självförtroendet hos elever som inte tänker sig vara duktiga i "traditionella" 

bildutryck och metoder. Återigen hävdas att Bildämnet skulle kunna nå högre 

status inom skolvärlden genom att behandla konstuttryck som är moderna och 

koppla undervisningen till skolans demokratiska uppdrag. 
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DISKUSSION OCH ANALYS 
Studiens sjunde del består av diskussion och analys av resultatet med koppling till 

studiens syfte, frågeställningar och teoretiska del. I avsnittet har hermeneutisk 

ansats använts för att tolka och förstå varför informanterna uttryckt de tankar och 

ställningstaganden som de gjort i studiens tidigare resultatdel. 

 

Provokativ samtidskonst i ständig förändring 

Då flera av informanterna beskriver att bildämnet är ett ämne som upplevs vara 

av lägre rang än skolans teoretiska ämnen, kan det tolkas att de upplever en 

form av mindervärdeskomplex i förhållande mellan sin profession och 

skolvärlden. Därav tolkas det även ligga bildlärarens intresse att arbeta för att 

öka ämnets status. Flera informanter uppger att bildämnets anseende i 

skolvärlden har möjlighet att öka om dess undervisningsinnehåll i högre grad 

relaterar till samtiden och behandlar ämnen som är av vikt för det  fostrande 

demokratiska uppdraget som beskrivs i skolans styrdokument. För att 

bildämnet ska nå högre anseende inom skolvärlden krävs att undervisningen 

moderniseras och berör ämnen, samt frågor som är av vikt för samhället här 

och nu. Ett sätt att möta det omgivande samhället i undervisningen är att 

presentera provokativ samtidskonst. 

Flera av informanterna uppger att konst som upplevs kontroversiell slutar vara 

provocerande när omgivningens syn på vad konst är och innebär förändras. 

Förändringen menar de sker i samband med samhällsutvecklingen. När Duchamp 

ställde ut pissoaren 1917 och signerade den "R. Mutt" ansågs det provocerande av 

dåtidens betraktare. Man ifrågasatte verkets konstmärliga betydelse utifrån det 

faktum att Duchamp inte var upphovsman bakom skapelsen. Man ifrågasatte även 

vad han ville uppnå med att ställa ut ett objekt som han själv inte bidragit till i det 

estetiska uttrycket. Duchamps verk var alltså provokativt för sin tid. När man i 

efterhand ser verket genom konsthistoriens backspegel har Duchamps handling 

gett namn till ett begrepp inom konstvärlden, "readymade". I modern tid förstår 

man vad han ville med det hela. Han ville genom aktion utmana och provocera 

konsten samt dess gränser. I dagens konstsamhälle inträffar liknande händelser till 

och från utan att det uppstår provokation i liknande utsträckning. Däremot kräver 

handlingen ofta att konstnären tvingas förklara och försvara sina intentioner med 

verket, men provocerande i samma nivå är det inte i dag som då. Många 

konstbetraktare reagerar i dag inte ens över en sådan aktion. Likt informanternas 

uttalanden förändras det som upplevs provokativt genom historiens utveckling 

över tid och mellan (de mänskliga) generationerna. Det som upplevs 

provocerande inom konsten i vår samtid behöver inte upplevas ens 

uppseendeväckande i kommande generationers samtid. Kanske kommer ingen ens 

höja på ögonbrynen gällande motiv liknande Carolina Falkholts fitt-målningar och 



Provokativ konst i bildundervisning 

42 

 

det kanske kommer vara svårt för framtidens medborgare att förstå vad som 

ansågs i vår tid provocerande i hennes konstuttryck. Allt beror på hur samtiden 

och samhällets medborgare utvecklas över tid. Endast en av studiens informanter 

tror inte konst kan sluta vara provokativ. Detta menar hen beror på att det finns 

alltid människor som inte förstår, inte vill förstå, misstolkar eller vinklar 

diskussionen kring konsten för egna intressen. Det ligger en viss sanning i 

informantens uttalande. Inom varje generation finns människor som man kan 

uppleva som konservativa eller bakåtsträvande. Människor som inte kan eller vill 

förstå konstens uttryck, budskap eller hur den bidrar till samtidens utveckling.  

Utifrån studiens resultat fastställs att informanterna till viss del motsäger sig 

själva när de talar om den kontroversiella konstens utrymme och möjligheter i 

klassrummet. De säger sig anse att bildlärare inte bör censurera konst i sin 

undervisning, samtidigt som de uttrycker att läraren bör undvika vissa 

bildområden och motiv. För vems skull och varför, bör man reflektera över. 

För lärarens egen skull, för elevernas, för skolans anseende?  

Provokativ samtidskonst är en del av samhällskonsten, vars syfte är att belysa 

svagheter inom det samhälle vi lever i. Om skolan ska bidra att fostra dess elever 

till att bli ansvarstagande samhällsmedborgare, krävs att elever känner till 

samhällets brister så att de själva i framtiden kan bidra till att förändra, utveckla 

och förbättra dess svagheter. Att konst påverkar människan och att bilder 

förmedlar ett eget språk är vetenskapliga fakta. Därmed har bildläraren i sin 

undervisning ett verktyg som andra ämneslärare inte har tillgång till i lika stor 

utsträckning. Bildläraren sitter alltså med ett trumfkort och har en unik möjlighet 

att genom bildspråk förmedla de demokratiska värden som skolans styrdokument 

beskriver. Informanterna beskriver på olika sätt att bildläraren mycket väl kan nå 

skolans fostrande demokratiska mål genom diskussioner av provokativ 

samtidskonst, men de menar att läraren måste noggrant välja ut de motiv som ska 

studeras, alla motiv anser de nämligen inte vara lämpliga i undervisning.  

 

Bilder av sexuell art i klassrummet 

Studiens informanter nämner särskilt motiv som behandlar olika inslag av 

sexualitet som ämnen inom samtidskonsten de själva skulle undvika att behandla i 

bildundervisning för grundskolans senare år. Deras inställning och stundtals rädsla 

inför att behandla motiven tolkar jag grundar sig i att sex och nakenhet är känsliga 

ämnen i vår kultur. Det är ämnen som likt fundament inpräntats i vår uppväxt bör 

hållas inom den privata sfären och endast talas om i slutna sällskap bakom 

stängda dörrar. Att behandla, studera och samtala om dem utifrån bilder i ett 

klassrum blir därmed komplext. Det finns gränser för bilder som innehåller motiv 

av sex, sexualitet och nakenhet. Till exempel kan en lärare bara genom sunt 
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förnuft inse att det inte bör vara acceptabelt att med minderåriga elever studera 

och diskutera bilder av grov pornografisk art.  

Däremot bör inte bilder med inslag av nakenhet och erotik uteslutas ur 

undervisning, bland annat på grund av att de tillhör en stor och viktig del av 

konsthistorien. Även i detta sammanhang kan man koppla till provokationer 

genom konsthistorien i förhållande till vår samtid. I dag går det knappast att 

likställa Anders Zorns nakna kvinnomotiv med provokativ konst, även om man 

kan föreställa sig att vissa betraktare upplevde den kontroversiell under Zorns 

samtid.   

För vems skull menar informanterna att man bör undvika bilder av sexuell art? I 

dagens bildsamhälle möter ungdomar dagligen sex och naket via olika medier. 

Ungdomar som i dag studerar vid grundskolor runt om i Sverige har gemensamt 

att de är infödda i ett internetbaserat samhälle. Med hjälp av ett klick på en dator, 

mobil eller surfplatta kan de få tillgång till i stort sett vilken information och vilka 

bilder de själva önskar. Det innebär, vilket några informanter uttryckt, att de med 

stor sannolikhet redan sett den typen av bilder som vuxna vill skydda dem från. 

Kan det vara så att det inte alls är för elevernas skull som informanterna anser att 

ämnet bör undvikas utan för lärarens egen? Vilka konsekvenser kan ett sådant 

uteslutande få för skolans elever? Om läraren själv känner sig obekväm och därför 

väljer att undvika vissa konstmotiv, resulterar det i att elever går miste om 

kunskap som skulle kunna vara av värde för att uppleva, förstå och utforska det 

konst- och bildsamhället de lever i.  

Informant F uttryckte att hen inte kunde tänka sig att använda bilder från 

Elisabeth Ohlson Wallins utställning Ecce Homo som diskussionsunderlag. Detta 

för att bilderna enligt informanten uttrycker sexualitet på ett sådant sätt hen 

personligen inte anser lämpligt. Denna informant uttryckte rädsla över att 

användning av ovan nämnda bilder skulle leda till att läraren skulle få problem 

med föräldrar eller skolledning.  

Flera av övriga informanter uttryckte liknande rädslor över att behandla bilder av 

kontroversiell art, då de tänkte sig att dessa kunde leda till diskussioner som inte 

skulle vara förenliga med föräldrarnas åsikter. Några uttryckte rädsla för att en 

sådan situation kunde leda till motstånd från skolledning eller anmälan från 

föräldrar för att ifrågasätta lärarens lämplighet. Man bör vid dessa uttalanden 

fråga sig hur skolan som institution ska kunna tänkas motverka mobbning, 

främlingsfientlighet, fientlighet mot hbtq-personer och verka för allas lika 

rättigheter om skolans personal inte vill eller vågar lyfta dessa ämnen till 

diskussion. Att undvika att samtala om dessa ämnen skulle innebära att gå emot 

styrdokumenten som beskriver att ingen i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av bland annat sexuell läggning och att intolerans ska bemötas med 

kunskap, öppna diskussioner och aktiva insatser. Man kan snarare säga att lärare 
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främjar för intolerans, diskriminering och okunskap genom att välja inte lyfta 

dessa ämnen till diskussion. 

Det bör nämnas att flera av studiens informanterna beskrev ett lågt förtroende för 

ungdomar. Detta då flera informanter hävdade att  högstadiets elever inte är 

mogna att möta provokativ samtidskonst i form av sexuella motiv eller att 

eleverna medvetet skulle kränka varandra genom diskussionen eller skapande i 

samband med kontroversiell konst. Jag ser detta som ett stort problem för 

framtidens skolverksamhet, ett problem som jag anser ligger på lärarna. Lärare har 

ett ansvar att arbeta för att skapa lärande, utmanande och utvecklande miljöer i 

sina klassrum. En sådan miljö bygger enligt mig på tillit mellan lärare och elev. 

När lärare på förhand utgår från att elever vill göra varandra illa så är det inte bara 

skrämmande utan hela tanken och möjligheterna med ett öppet och tillåtande 

klassrumsklimat fallerar. Framtidens lärare måste våga lita på sina elever och lita 

på att de klarar av att möta sin egen samtid. 

Uppseendeväckande utifrån studiens resultat är att ingen av informanterna uppgav 

till exempel våld eller förtryck som olämpliga ämnen att diskutera genom bilder i 

undervisning. Samtliga uppgav att bilder med inslag av sexuellt innehåll eller 

intima kroppsdelar borde uteslutas ur undervisning i grundskolans senare år. Vad 

detta beror på har jag en teori kring och den behandlar kort sagt alldaglighet. Det 

dagliga intryck av våld som sänds ut genom olika former av media har gjort 

människan van. Vid tv-nyheter reagerar betraktaren knappt över blodiga 

krigsreportage som visar lemlästade kroppar från andra delar av världen. I Sverige 

har invånarna vant sig vid att spela allt våldsammare tv spel, se allt grövre 

våldsscener på film, tidningar som dagligen levererar bilder av våld och förtryck 

runt om i världen. Människan har genom den moderna utvecklingen börjat se våld 

ur ett annat perspektiv, våld i bild är inget uppseendeväckande. Våld, blod, 

grymhet har blivit något alldagligt, vardagligt, en vana.  

Jag påstår inte att synen på sex och samlevnad inte har förändrats i enlighet med 

samhällsutvecklingen, det har den garanterat. Trots det menar jag att det 

fortfarande ligger som en privat sfär över ämnet, något som gör att det av många 

inte upplevs lika naturligt eller lättsamt att tala om en bild av sexuell karaktär som 

det skulle vara att diskutera en våldsbild. Det hela handlar om invanda mönster i 

kulturen. Med det vill jag förklara informanternas vilja att undvika motiv av 

sexuell art. De känner sig inte bekväma att möta dem tillsammans med elever och 

obehaget informanterna känner härstammar från det kulturella ställningstagandet 

att sexualitet och nakenhet är intimt och privat.     
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Avsaknad av samtid i bildundervisning , en didaktisk 

utmaning 

Samtiden är under ständig utveckling, vilket frambringar en utmaning för lärare. 

Det gäller att hänga med, modernisera och våga utmana sin egen sin egen 

didaktiska förmåga. 

Flera informanter uppger att under deras egna skolgång och vfu-perioder har 

de olika skolornas bildundervisning arbetat väldigt lite, om alls, med 

provokativa uttryck eller samtidskonst. En av informanterna beskrev att när 

läraren under vfu-perioden talat om samtidskonst med eleverna hade den 

konstnär som behandlats närmast elevernas samtid varit Andy Warhol, en 

konstnär som varit död sedan mitten av 1980-talet. Informanternas 

beskrivningar kan inte ge en generaliserad bild av hur samtidskonsten 

behandlas i svenska skolors bildundervisning, men om informanternas 

berättelser stämmer, visar det att i vissa bildsalar belyses inte samtidskonsten 

och om den gör det är det under falsk information. Hur kan det komma sig? 

Med detta starka påstående menar jag utifrån informanternas beskrivningar och 

med stöd av Noble och Roxhage, att eftersom Warhol inte lever och verkar i 

dag eller under elevernas livstid, kan han omöjligt ses som en samtidskonstnär. 

Att delge sådan information till elever är att delge falsk information av 

begreppets innebörd.  

Dagens syn på vad konst är och bör vara upplevs förvirrande av många, då vi 

själva befinner oss mitt i vår samtid. Det kan vara svårt för läraren att veta vad 

som är av vikt att förmedla till elever utifrån vad som sker inom konstvärlden i 

nutid. Det upplevs säkerligen lättare att se bakåt och med hjälp av böcker i 

konsthistoria och konst-ismer förmedla det som redan hänt, det som de redan 

vet är viktigt. Det konstnärliga uttrycket och konsten i sig har i modern tid 

utvecklat en frihet som resulterat i otaliga nya uttrycksformer och medieringar, 

som alla samlas under begreppet konst. Detta virrvarr av konstuttryck med 

oändligt många tolkningsmöjligheter har bidragit till att det är svårt för 

betraktaren att uppfatta vad som är konst, eller vad som är viktig konst här och 

nu. Min tolkning möjliggör en förklaring bakom informanternas avsaknad av 

samtidskonsten i bildundervisning. Tolkningen innebär att samtidskonsten 

utvecklats och blivit mångtydig och svårförstådd, därmed även komplicerad 

för bildläraren att ta till sig och lära ut vad som är av kunskapsnytta för skolans 

elever här och nu.  
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SLUTSATS 
Studiens åttonde och avslutande del behandlar slutsatser dragna utifrån del sju, 

diskussion och analys. Utifrån kvalitativ analys, sociokulturell och didaktisk teori 

diskuteras demokratiska värden i förhållande till kontroversiell konst. 

 

Zackari och Modigh menar att skolans verksamhet inte ska vara värdeneutral 

och belyser vikten av att skolan lyfter frågor kring demokrati, allas lika värde, 

rättigheter och skyldigheter. För att lyckas förmedla en demokratisk 

värdegrund i praktiken menar de att det krävs att tid avsätts för samtal och 

diskussion med elevgrupper, där elevernas kunskap, engagemang och 

erfarenheter uppmuntras och tas tillvara i samtalet. Likaväl måste elevernas 

fördomar, okunskap och ointresse bemötas och utmanas. På liknande sätt 

beskriver Skolverket i Lgr11 hur kränkande behandling eller diskriminering 

aktivt ska bemötas och motverkas genom kunskap, öppna diskussioner och 

aktiva insatser. Däremot står det oklart hur läraren kan arbeta för att nå målen 

att förmedla värdegrund inom skolverksamheten. Utifrån skolverkets skrivelse 

kan det tolkas som att beskrivningen avser när skadan redan är skedd, när 

någon redan blivit kränkt eller diskriminerad. Jag vill istället mena att det 

förebyggande arbetet är minst lika viktigt. Jag anser det viktigt att lärare i 

skolan som verkar som vuxna förebilder för elever, ska synliggöra och tar 

avstånd från fördomar och odemokratiskt tänkande i det dagliga arbetet innan 

de blir till problem. Att de skapar öppna och lärande miljöer i sina klassrum 

där värdegrundande diskussioner inte bara är tillåtna, utan att det lärande 

klimatet inbjuder till dem. 

Då man ur det sociokulturella perspektivet inte tänker sig läraren endast som en 

kunskapsförmedlare utan som en vägvisare, menar man att skolans lärare har en 

unik möjlighet att påverka elever tidigt i deras demokratiska utveckling och 

motverka fördomar och odemokratiskt tänkande. För att detta ska ske krävs att 

läraren skapat en trygg och god läromiljö, där elever vågar yttra sina tankar och 

åsikter i språklig interaktion. Även läraren måste känna sig trygg att diskutera 

brister i samhället som kan upplevas känsliga. Enligt min mening kan känsliga 

områden vara viktigast att ifrågasätta och diskutera, då dessa områden har en 

tendens att undvikas av olika anledningar, många av dem som tidigare nämnts är 

kulturellt betingade. 

Utifrån studiens resultat kan man se att sexualitet ansågs av informanterna vara ett 

laddat ämne inom samtidskonsten. Det man bör fråga sig är hur skolan ska kunna 

i enlighet med det demokratiska uppdraget kunna motverka odemokratiskt 

tänkande som till exempel homofobi, om läraren känner sig obekväm att diskutera 

hbtq-frågor. Ämnen som har stämplats som laddade är enligt mig av enorm vikt 

att behandla inom ett demokratiskt samtal för att undvika att elever bildar en 
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felaktig eller odemokratisk åsikt i ämnet genom att det undviks på grund av att 

läraren känner sig obekväm. Personligen kan jag tycka att i en sådan situation är 

det bara för läraren att bita ihop och sätta sina egna känslor åt sidan och arbeta 

enligt kursplanen. Detta stöds av den sociokulturella teorin som anser att genom 

framförallt språklig samverkan i skolan gynnas elevers tänkande, lärande och 

utveckling både på individnivå liksom kollektiv nivå. Lärare är, och har i alla tider 

varit mer än kunskapsbanker. Lärare är vägvisare, vad lärare väljer att göra och 

inte göra påverkar elever både på kort och lång sikt, vare sig de själva är 

medvetna om det eller inte. 

Då samtidskonst berör aktuella samhällsfrågor och synliggör sociala problem, har 

konsten möjlighet att engagera högstadiets elever på ett sådant sätt som annan 

konst inte gör. Noble och Roxhage beskriver att då samtidskonsten ofta behandlar 

svåra områden är det omöjligt att undvika att vissa människor upplever obehag 

eller provokation inför den. Är det då rätt att behandla konst som kan upplevas 

provocerande i grundskolan? Utifrån Parsons beskrivning av det tredje stadiet 

Expressivitet tolkas att högstadiet är en lämplig ålder för bildläraren att 

introducera provokativ samtidskonst i undervisningen. Stadiet bidrar till ett vidare 

perspektiv gällande hur eleverna betraktar konst. I sin utveckling har de möjlighet 

att förbise kopplingar till skönhet, realism och hantverksskicklighet för att 

fokusera på uttrycket i konstverket. Då den kontroversiella samtidskonsten ofta är 

berikad av inlevelse och kreativitet tilltalar den ungdomar som befinner sig i 

stadiet.  

Jag håller med studiens  informanter att bildläraren bör tänka igenom didaktiskt 

och välja med omsorg vilka bilder som behandlas i undervisning, men jag anser 

att inga områden som riskerar att strida mot värdegrunden får undvikas. 

Framförallt inte på grund av bildlärarens personliga åsikt, obehag eller rädsla inför 

ämnet. Det finns flera viktiga didaktiska aspekter som bildläraren behöver ta 

ställning till innan kontroversiell samtidskonst presenteras i undervisningen. Till 

exempel krävs att läraren har tillräckliga förkunskaper om verken för att kunna 

svara på frågor som kan uppstå från elever under diskussion. Vidare måste läraren 

ha en tydlig avsikt med diskussionen, alltså vilken form av kunskap önskas 

förmedla till elever genom att visa och diskutera verken. Utan dessa förberedelser 

och mål med undervisningen riskerar syftet att bli otydligt och eleverna så att säga 

"missar poängen" med momentet. Det är även viktigt att läraren gör sitt yttersta 

för att undvika att någon i klassrummet känner sig kränkt av de konstverk som 

visas eller den diskussion som kan uppstå till följd av att verken presenteras. 

Därför är det viktigt att läraren utvärderar konstverkens för och nackdelar i förväg. 

Detta är en möjlighet för den didaktiskt lärda läraren. Lärare kan med hjälp av sin 

didaktiska utbildning styra undervisningen på ett sådant sätt att risker för obehag 

eller kränkning i klassrummet minimeras, en enorm fördel i jämförelse med en 

outbildad lärare som undervisar genom vardagsdidaktik även kallad autodidaktik. 
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En utbildad lärare kan genom sina förkunskaper gällande praktisk didaktik välja 

metoder och förhållningssätt till den konst som behandlas för att nå målet och 

syftet med undervisningen samt undvika missförstånd. 

Även om jag mycket väl förstår hur samtidskonst kan upplevas starkt provokativ, 

anser jag det viktigt att den lyfts till diskussion i skolan. I dagens visuella värld 

finns det ingen möjlighet att skydda unga för bilder som kan upplevas 

kontroversiella, provocerande eller farliga. De finns överallt och genom media 

och internet är det svårt att undvika att utsättas för dem. Det bör enligt mig inte 

heller vara en skyldighet för skolan att skydda elever från konst. När konstverk 

uppmärksammas av media för dess innehåll, framför allt om verket anses 

utmanande eller provokativt, bidrar det till att frågor relevanta för samhället 

uppstår, i och med det även för skolans ungdomar. För vem är verket utmanande? 

Varför? Vad kan det leda till? Och så vidare. Dessa uppmärksammade 

provocerande bilder och konstverk är många gånger svåra att förstå och lämnar 

ofta betraktaren med fler frågor än svar. Elever behöver få svar kring frågor 

gällande bilder för att få ökad förståelse för andra människor och det omgivande 

samhället. Det kan innebära en fara för demokrati att lämna frågor gällande 

normer och värde obesvarade och elever famlande i ovisshet. Därför vill jag mena 

att det är viktigt att skolvärlden vågar och vill lyfta kontroversiella bilder och 

konstverk som uppmärksammas av samhällsmedia till diskussion på ett didaktiskt 

och genomarbetat sätt, vilket på sikt skulle gynna både skolan som institution och 

samhället i stort.  
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Förslag till fortsatt forskning:   

Avslutningsvis vill jag bidra med förslag till fortsatt forskning inom området. Då 

könsfördelningen av informanter i denna studie har varit ojämn, sex av sju 

informanter har varit män och endast en varit kvinna, skulle det vara en intressant 

forskningsfråga att undersöka bildlärares förhållningssätt till kontroversiell 

samtidskonst i undervisning utifrån ett genusperspektiv. Finns skillnader mellan 

manliga och kvinnliga bildlärare/bildlärarstudenter när det gäller att bemöta och 

arbeta med provokativ samtidskonst? 
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BILAGOR 

Intervjufrågor: 

 

 Hur definierar du provokativ samtidskonst? 

 Anser du att det finns  motiv eller medieringar som är potentiellt mer 

kontroversiella än andra, i så fall vilka? 

 En del konstvetare anser att det ligger i samtidskonstens natur att vara 

utmanande och många gånger provokativ eller kontroversiell. Hur ställer 

du dig till det påståendet? 

 När anser du att samtidskonst blir provokativ och kan den sluta vara det? 

 På vilka sätt kan bildläraren arbeta med provokativ samtidskonst i 

undervisning för grundskolans senare år? 

 På vilka sätt kan det finnas för- eller nackdelar att lyfta samtidskonst som 

kan upplevas provocerande i bildundervisning för grundskolans senare år? 

 Har bildläraren ett ansvar att introducera elever i grundskolans senare år 

för kontroversiell samtidskonst? Finns det i så fall konstarter inom 

samtidskonsten som är viktigare än andra? 

 Har bildläraren ett ansvar att skydda elever i grundskolans senare år från 

kontroversiell samtidskonst? Finns det konstarter inom samtidskonsten 

som är otänkbara att behandla i bildundervisningen? 

 Hur kan man arbeta med kontroversiell samtidskonst i enlighet med 

skolans demokratiska uppdrag? Finns det samtidskonst man bör undvika i 

detta avseende? 

 Är kontroversiell samtidskonst en god utgångspunkt för att förmedla 

skolans demokratiska värden? 

 Är kontroversiell samtidskonst en god utgångspunkt för demokratiska 

samtal om värdegrund i skolan? 

 

Kursplan Bild, Centralt innehåll  

Det centrala innehållet i undervisningen för årskurs 7-9 ska behandla; 

Bildframställning 

• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om 

egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. 

• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. 

• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel 

i installationer. 

• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. 

• Presentationer av eget bildskapande. 
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• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder 

samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. 

 

Redskap för bildframställning 

• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper 

och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 

• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan 

användas för bestämda syften. 

 

Bildanalys 

• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer 

och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. 

• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt 

granskas. 

• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk 

från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna 

och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning 

och budskap. 

 

 


