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Abstrakt 
Pedagogiken tar allt mer plats på museer och konsthallar i Sverige. Vad en konstpedagog gör 

och varför är däremot inte lika självklart. Utvecklingen tycks gå mot en mer publikcentrerad 

pedagogik där det talas om att besökare ska aktiveras och delta. I praktiken färgas däremot den 

konstpedagogiska yrkesrollen av den traditionstyngda funktionen som förmedlare mellan det 

som ställs ut och besökarna. I min undersökning inom ramen för examensarbetet på 

Konstfacks institution för bildpedagogik studerar jag närmare hur det går att utmana en sådan 

förmedlingstradition i praktiken och behandlar frågeställningen: Hur kan konstpedagogens 

traditionella roll som förmedlare utmanas och utvecklas? Hur påverkar en sådan utmaning 

relationen mellan pedagog och utställning? Undersökningen är en jämförande studie mellan 

tre fall (Africa Remix på Moderna Museet 2006, Jihani Kalapour på Tensta konsthall 2006 

och Tumult på Gustavsbergs konsthall 2009) där den förmedlande traditionen angripits. I ett 

av dessa fall har jag tillsammans med ett antal besökare utvecklat ett pedagogiskt material som 

erbjuder andra ingångar och nycklar till utställningen än de som en utställningsproducent eller 

förmedlingspedagog ger. Genom att analysera de tre fallen utifrån den danska forskaren Helen 

Illeris tankar kring  den konstpedagogiska visningen som en performativ ritual, synliggör jag 

med de tre exemplifierande utställningarna hur tolkningsföreträden, maktstrukturer och 

cementerande roller kan omförhandlas i praktiken. 

 Undersökningen redovisas i uppsatsform och även genom utställningen på Konstfack 

där dokumentation och material från undersökningen presenteras visuellt. Bildpedagogik som 

fält täcker främst in skolan och därför ser jag det som viktigt att med denna undersökning 

uppmärksamma andra arenor där lärande sker, här i mötet mellan pedagog, besökare och 

utställning. Något som blivit tydligt under mitt arbete är den diskrepans som råder mellan å 

ena sidan en framåtskridande diskussion kring pedagogiska teorier och utmanande strategier 

där besökaren står i centrum och å andra sidan en reell yrkespraktik präglad av kulturpolitiska 

mål i form av kvantitativa besökarsiffror. Gemensamt för de exempel jag studerat är att 

pedagogen trotsar förmedlarrollen genom att avsäga sig ensamrätten på en performativ roll. 

På så sätt möjliggör hon en omformulering  av andra positioner i det konstpedagogiska mötet. 

Med en annan pedagogroll följer även en annan syn på utställningen. I ett performativt 

konstpedagogiskt möte uppträder den snarare som en samling frågor än som en fysiskt 

konstant samling objekt.
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Inledning 
 

Introduktion 

Inom den konstpedagogiska traditionen är en pedagogs arbete i konstmuseer, konsthallar och 

utställningar ofta fysiskt förankrat i antingen visningspraktiken (gå runt i rummet och visa det 

utställda för besökarna) eller i en skaparverkstad (sitta ned i grupp och arbeta med ett fysiskt 

material). Den konstpedagogiska praktiken utgår därför ännu från ett specifikt fysiskt rum. 

Konsthallens väggar är det definitiva rummet men även inom dessa råder tydliga rumsliga 

hierarkier. Ofta är den pedagogiska skaparverkstan den plats dit publik aktivitet är förpassad. 

I ett sådant sammanhang kan pedagogens roll snarast tyckas vara den som förmedlare. 

Uppgiften blir då att fungera som en mellanhand för konsten så som intendenten tolkat den, 

och besökarna. Dessa rumsliga ramar skapar också förhållningssätt mellan pedagogik och 

utställning och mellan pedagog och publik. Trots många nytänkande projekt är den 

övervägande arbetsuppgiften för en konstpedagog att bedriva publika visningar. Enligt 

Kulturrådets statistik från 2005-2008 kring antalet publika aktiviteter vid museer och 

konsthallar står visningsverksamhet för fyra femtedelar av aktiviteterna.1 

 Det finns mycket skrivet om hur utställningen och institutionen konstituerar ett visst 

besökarbeteende, hur överenskomna rörelsemönster cementeras och hur seendet är förankrat i 

en borgerlig tradition av att bekräfta sitt eget kulturella kapital.2 Vilken roll pedagogen 

tillskrivs i ett utställningssammanhang och om den rollen i praktiken har förändrats har inte 

utretts i samma utsträckning. Intresset för pedagogikens roll och det uppskattade värdet av en 

sådan verksamhet ökar dock allt mer på institutionerna.3 På teoretisk nivå förs en 

framåtskridande diskussion kring konstpedagogiska frågor. Däremot finns det, som nämns i 

den nyutkomna boken Future Exhibitions, färre praktiska resultat som visar på just 

experimentella verksamheter och nyskapande miljöer.4 

 Medan den konstnärliga praktikens sfär tycks ha problematiserat och vänt på den 

förmodade enda sanningens utsaga i decennier och sedan länge lämnat tron på en enda korrekt 

                                                
1 Museer & konsthallar 2008, kulturen i siffror 2009:4, Statens kulturråd. s. 25. 
2 Se bl.a. Bordieu (1984); Carol Duncan (1995); Tony Bennet (1995); George E. Hein (1998). 
3 Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av Konstpedagogiskt seminarium, Statens Konstråd, publikation 
2004, s. 5. 
4 Sörberg, Anna-Maria, ”Vem ska ta plats i utställningsrummet?” (2009), i Future Exhibitions, Riksutställningar. 
s. 105. 
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återgivning av verkligheten, verkar relationen mellan utställning och pedagog vara mer 

stillastående. Konstnärlig praktik är sällan bunden till en specifik plats. Pedagogisk 

verksamhet i ett utställningssammanhang är däremot starkt förknippat med ett för ändamålet 

avsett pedagogiskt rum. Den envägskommunikation som kan tyckas råda mellan pedagog och 

besökare ifrågasätts också allt oftare mellan konstnärens/ designerns verk och betraktaren. Det 

är ett traditionstyngt sätt att se konstpedagogens roll som ett nödvändigt mellanled för 

besökaren i mötet med en utställning. I samband med utställningen Tumult på Gustavsbergs 

konsthall hösten 2009 kommenterar konsthantverksgruppen We Work In A Fragile Material 

sin syn på sjuttiotalets pedagogiska vilja att som konsthantverkare nå ut med ett visst 

budskap till en publik: ”… för oss handlar det inte om att vara pedagogisk i samma 

utsträckning, att få människor att förflytta sig i en bestämd riktning. Någon sådan position 

önskar vi inte ha.”5 På samma sätt som WWIAFM talar om rollen som ”förflyttare”, 

intresserar jag mig i min undersökning för hur det ser ut om inte heller konstpedagoger och 

intendenter önskar förflytta människor i just en bestämd riktning. 

 

Bakgrund och syfte 

De flesta svenska konstinstitutioner har i någon form en pedagogisk verksamhet, antingen det 

rör sig om enstaka visningar eller längre projekt. Benämningen för verksamma inom detta 

område är allt från museipedagog, guide, konstvärd till pedagogisk intendent. Utbildning och 

bakgrund inom denna yrkeskår är lika spretig och inom fältet återfinns både utbildade 

bildlärare, konstnärer och kulturvetare. Kulturrådet anordnade 2002- 2003 Konstpedagogiskt 

seminarium i syfte att ”skapa en plattform från vilken konstpedagogik och den 

konstpedagogiska yrkesrollen skall kunna vidareutvecklas och stärkas.”6 Seminariet samlade 

ett 30-tal av Sveriges ledande konsthallars och institutioners verksamma pedagoger för att 

under sex tillfällen dela erfarenheter, utforma strategier och ta del av workshops och 

föreläsningar. Detta seminarium med många praktiska exempel har fungerat som en 

utgångspunkt för mitt arbete i fråga om vad konstpedagogik kan vara idag.  

 Genom att ha följt en teoretisk diskussion om postmodernistiska strategier i den 

konstpedagogiska praktiken och efter att ha noterat att pedagogik, möten, publik och 

tillgängliggörande är ord som förekommer allt oftare i konstinstitutioners texter och 

verksamhetsbeskrivningar intresserar jag mig för hur praktiken ser ut. Konstpedagogik är ett 
                                                
5 Tumult- dialog om ett konsthantverk i rörelse (2009) Gustavsbergs konsthall 10.10.2009–10.01.2010, 
Stockholm: Gustavsbergs konsthall. s. 37. 
6 Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av Konstpedagogiskt seminarium (2004) s. 7. 
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kulturpolitiskt högaktuellt ämne och ett övergripande syfte är att motivera behovet och 

framförallt vikten av att utmana den förmedlande synen på konstpedagogik. Genom tre 

fallstudier av olika utställningar ser jag hur en sådan utmaning kan ske rent konkret och 

förstås genom bearbetning med utvalda konstpedagogiska teorier. Syftet med undersökningen 

är att med utgångspunkt i en traditionell bild av utställningspedagogen som förmedlare, 

undersöka hur förmedlarrollen i praktiken utmanas. Som följd av min frågeställning studerar 

jag även vad en sådan utmaning medför för förändring i relationen mellan utställning och 

pedagog.  

Frågeställning 

Uppsatsen behandlar frågeställningarna: Hur kan konstpedagogens traditionella roll som 

förmedlare utmanas och utvecklas? Hur påverkar en sådan utmaning relationen mellan 

pedagog och utställning? 

Tre fallstudier– material och metod 

Mitt material består av tre fallstudier där pedagogrollen undersöks i förhållande till 

utställningsrummet. Dessa jämförs och diskuteras utifrån mina teoretiska utgångspunkter. För 

att ha en möjlighet att undersöka hur den praktiska konstpedagogiska verksamheten kan se ut 

på en svensk konstinstitution har jag har valt att utgå från tre olika utställningar. Jag har valt 

Tumult på Gustavsbergs konsthall (2009), Jihani Kalapour på Tensta konsthall (2006) och 

Africa Remix på Moderna Museet (2006- 2007). Utställningarna är alla producerade inom de 

senaste tre åren på konstinstitutioner i Stockholmsområdet. I samband med utställningen 

Tumult, har jag praktiskt provat en pedagogisk metod, för att diskutera den i förhållande till 

de pedagogroller som kan ses i Jihani Kalapour och Africa Remix. Materialet från de olika 

utställningarna skiljer sig åt beroende på tillgång till material, vilken metod jag använt och 

min tidigare relation till de institutioner utställningarna visats på. Min metod för insamlande 

av information har även den skiljt sig åt mellan de tre fallen i och med att min relation till de 

olika platserna skiljer sig åt. Jag har personliga relationer till både Tensta konsthall, där jag i 

min utbildning haft praktik som pedagog, och till Gustavsbergs konsthall där jag kom i 

kontakt med utställningen Tumult genom min handledare på Konstfack, Christina Zetterlund. 

Varför just dessa tre utställningar valts motiverar jag vidare under kapitlet urval och 

avgränsningar.  

 Hur den pedagogiska verksamheten och pedagogens roll sett ut i samband med 

utställningen Africa Remix på Moderna Museet utreds främst genom intervjuer och studier 

angående det pedagogiska projektet Zon Moderna som genomfördes i anslutning till 
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utställningen. I det jobbade konstnären Loulou Cherinet och en av museets konstpedagoger 

tillsammans med elever från ett antal olika gymnasieskolor. Per mail har den konstpedagog 

som var engagerad i projektet, Anna-Stina Ulfström samt Loulou Cherinet intervjuats. Zon 

Moderna är ett projekt som fått stor uppmärksamhet och därav finns det mycket skrivet kring 

det. Jag besökte själv utställningen Africa Remix när den visades för tre år sedan, men såg ingen 

av Zon- aktiviteterna eller tog del av någon visning eller liknande aktivitet. Mitt material från 

Africa Remix består av boken med samma titel som gavs ut i samband med utställningen, boken 

Zon Moderna, vissa kapitel i Historieboken, Om Moderna Museet 1958- 2008, tryckmaterial 

och mailintervjuer. Min metod bygger på textanalys och intervjuer. 

 Materialet från Jihani Kalapour på Tensta konsthall består till viss del av egna 

erfarenheter från en praktikperiod på konsthallen under 2006. Under en vecka deltog jag i 

hängning och byggande av utställningen och fungerade då som utställningsteknisk assistent. 

Under ett tillfälle var jag med i en workshop där alla som deltagit som curatorer i Jihani 

Kalapour- projektet samt andra inblandade arbetade vid ett pysselbord. Utöver det har jag 

använt mig av katalogen som publicerades till utställningen, texter av curatorerna och en 

intervju skriven i samband med utställningen. Jag har även per mail intervjuat Sara Isaksson 

From som var en av curatorerna och Tomas Sogndal, verksam pedagog på Tensta konsthall 

under perioden för Jihani Kalapour. De frågor jag har ställt har kretsat kring pedagogik i 

utställningssammanhang. Min metod har här varit intervjuer och textanalyser av befintligt 

material från utställningsperioden. 

 I utställningen Tumult har jag arbetat med en etnografiskt inspirerad metod där jag 

genomfört en fältstudie med diktafonen som mitt främsta redskap för insamlande av empiri. 

För att lära känna studiefältet för min undersökning och få en förtrogenhet med miljön lade 

jag tid på att själv lära känna rummen och utställningen innan jag mötte besökarna. Detta för 

att kunna ägna min energi åt de samtal som jag ville analysera.7 Den största delen av arbetet 

har bestått av deltagande observation, där jag undersökt hur det som pedagog går att 

tillgängliggöra ett ökat antal ingångar till en utställning. Jag har velat uppgradera besökarnas 

egna berättelser genom att göra alternativa utställningsguider grundade på ett antal besökares 

samtal. De intervjuer jag genomfört med besökare har haft en informell karaktär och kan 

snarare ses som samtal. Jag genomförde fyra sådana samtal på ungefär en timme vardera. 

                                                
7 Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur. s. 151. 
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Under samtalen fotograferade jag även, men insåg snart att det var svårt att samla in material 

både genom diktafon och fotografi samtidigt.  

Tre av dessa samtal fick senare utgöra grund för de 

alternativa häftena. När jag har rört mig i 

utställningen tillsammans med ett antal besökare har 

jag även själv varit en aktiv samtalspartner. Som 

deltagande observatör har jag varit medveten om min 

egen påverkan på samtalen.8 Utifrån de 

transkriberade samtalen har jag tagit rollen som 

redaktör och satt ihop häften med ett urval av 

besökarnas kommentarer tillsammans med bilder från 

utställningen. Formgivningen är enkel och i linje med 

utställningens grafiska profil. Dessa häften har 

funnits tillgängliga på konsthallen för kommande 

besökare att låna med sig genom Tumult.9  

   

Urval och avgränsning 

Undersökningens form av jämförande studie bygger på tre fallstudier. Jag har valt tre olika 

utställningar på konsthallar som är så geografiskt benägna att fältstudier är möjliga, vilket i 

denna undersökning rört sig om Stockholmsområdet. Urvalet har motiverats främst av att 

undersökningen intresserar sig för olika praktiska sätt att utmana traditionen av 

konstpedagogik som en förmedlande verksamhet. Jag har därför valt utställningar som jag har 

ansett vara exempel på sådana pedagogiska försök att göra något som skiljer sig från 

förmedlingen. Tidigare egna relationer till institutionerna har, som ovan nämnts, också styrt 

detta val. Det finns säkerligen många andra exempel på experimenterande pedagogik som jag 

inte känner till. Att jag valde Tumult som den utställning där jag själv prövade en 

konstpedagogisk metod berodde till stor del på att Gustavsbergs konsthall ännu inte har någon 

etablerad pedagogisk verksamhet eller strategi. Det låg däri en möjlighet att arbeta efter eget 

huvud. Tumult som utställning är uppbyggd med mycket kontextualiserande material kring de 

utställda objekten och har formen av en skärmutställning och skiljer sig i upplägg mot andra 

                                                
8 Ibid., s. 15. 
9 Se bilaga 1, 2 och 3. 

Bild 1. Häftena vid ingången till utställningen på 
Gustavsbergs konsthall. Foto: Maj Sandell. 
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formutställningar. Det är en utställning kring konsthantverk vilket är intressant då det ligger 

inom mitt område för designpedagogiska studier.  

 Efter att ha genomfört undersökningen kring Tumult valde jag två andra utställningar 

att studera närmare. För att utreda en konstpedagogs möjliga roll och hur den förmedlande 

positionen kan utmanas var det viktigt att inte enbart undersöka en utställning utan genom en 

jämförelse kunna bolla mina teorier, analyser och material mot varandra.  

 Den ena är som tidigare nämnts Africa Remix på Moderna Museet. Utställningen 

valdes främst utifrån den konstpedagogiska tradition som finns i institutionen som sådan. 

Sedan 60-talet har Moderna varit en av de platser som bidragit till att definiera svensk 

konstpedagogik och det praktiskt pedagogiska arbetet i en utställning.10 Jag såg det därför 

som viktigt att undersöka en utställning därifrån som en del i min jämförelse. På en institution 

som Moderna Museet pågår många pedagogiska aktiviteter parallellt. Den vanligaste 

aktiviteten är visningen som också representerar en förmedlande konstpedagogik. Då mitt 

intresse ligger i att undersöka utmaningar av denna roll har jag valt att fokusera på det Zon 

Moderna-projekt som gjordes i samband med utställningen. Zon Moderna är också motiverat 

att analysera då det är ett uppmärksammat projekt som ofta nämns i diskussioner kring en mer 

experimenterande och nytänkande konstpedagogik. Africa Remix är inte en form, design eller 

konsthantverksutställning som de två andra utan företräder konstfältet. Då rollerna mellan 

konstpedagog och designpedagog sällan särskiljs såg jag inte detta som ett hinder utan som en 

fördel. Konstfältet är det som definierar pedagogens arbete och därför fanns det ett skäl till att 

relatera konstpedagogens roll i de två formutställningarna med den i konstutställningen. 

Africa Remix samlade samtida afrikanska konstnärer och fick ett relativt stort medialt 

genomslag. Tematiken med geografiskt ursprung som gemensam nämnare i en 

samlingsutställning är också ett intressant utgångsläge för pedagogiska projekt. Africa Remix 

skiljer sig stort mot de andra två utställningarna också i fråga om produktion. Den är resultatet 

av ett samarbete med fyra internationellt ledande institutioner och ett importerat koncept. 

Detta är en viktig faktor att ta med i analyserandet av den pedagogiska verksamhetens 

förankring i utställningen. 

 Den tredje utställningen jag undersökt är Jihani Kalapour som producerades på 

Tensta konsthall 2006. Under tiden för utställningen hade jag genom min utbildning på 

Konstfack en veckas praktik på konsthallen och deltog som nämnts ovan i en workshop. Jag 

tog här intryck av förhållandet mellan pedagogik och utställning. Att nu gå tillbaka och se hur 

denna relation såg ut var ett för mig naturligt urval. Jihani Kalapour var ovanlig i sitt upplägg 

                                                
10 Lindberg, Anna Lena (1988) Konstpedagogikens dilemma. Historiska rötter och moderna strategier. Lund : 
Lund University Press. s. 271. 
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genom formen av ett samarbete mellan Nationalmuseum, Tensta konsthall och Tensta-Hjulsta 

Kvinnocenter. Genom 12 tisdagar och fina grejor, en serie workshops initierad av de två 

konsthantverkarna Sara Isaksson From och Åsa Jungnelius arbetades ett utställningskoncept 

fram tillsammans med ett antal kvinnor från Tensta- Hjulsta Kvinnocenter.11 Detta upplägg, 

där en pedagogisk process fungerade som grund i utställningsprojektet, bidrog också till valet 

av utställning då det är unikt i sitt sammanhang och omskrivits mer för sin okonventionella 

metod än för utställningen i sig.12  

 Den designpedagogiska undersökning jag genomförde i samband med Tumult, där jag 

producerade ett pedagogiskt material utifrån besökarsamtal, kräver i sig en del motiveringar i 

fråga om urval och avgränsningar. Genom att inledningsvis röra mig i utställningsrummen 

under någon vecka observerade jag hur besökare använder konsthallen. Ofta kom de i par, 

ofta visste de inte på förhand vad det var för en aktuell utställning och ofta stannade de enbart 

en kort stund, någon kvart eller halvtimme. Grundat på dessa iakttagelser valde jag att inte 

enbart genomföra samtalen med de besökare som själva tog sig till konsthallen. Mitt projekt 

krävde en längre tids engagemang och det var därför inte sannolikt att jag skulle få tre olika 

sällskap att ge mig den tid som behövdes för att medverka under min korta period på 

konsthallen. Därför tog jag tidigt kontakt med en bekant som träffade mig för ett samtal. Jag 

mailade även till bildlärare i närbelägna skolor och fick på så sätt träffa två 17-åriga tjejer. 

Det tredje samtalet ville jag däremot skulle grunda sig på spontana besökare och jag 

genomförde ett längre sådant. Det går alltså inte att generalisera mitt besökarurval som 

typiska besökare på Gustavsbergs konsthall. Jag har heller inte tagit hänsyn till ålder, kön 

eller klass. Mitt pedagogiska upplägg har fokuserat på besökarsamtalet som utgångspunkt för 

att uppgradera det informella samtalet som en viktig del av utställningens betydelselager. Jag 

valde denna metod som ett experiment att bolla mot en möjlig roll för både pedagog och 

utställning. Att tillverka de tre häftena grundade på besökarsamtal är ett sätt av många för att 

försöka omformulera både pedagogens och besökarens roll i utställningsrummet. Självklart 

hade det kunnat göras på en mängd olika sätt. 

                                                
11 Sara Isaksson From och Åsa Jungnelius är två niondelar av konsthantverksgruppen We Work In A Fragile 
Material som även deltar i utställningen Tumult. 
12 http://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/jihani-kalapour-pa-tensta-konsthall-1.439095, besökt 2009-12-
08. Jihani Kalapour på Tensta konsthall, recension av Jessica Kempe, publicerad i Dagens Nyheter 2007-01-13. 
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Teori och tolkningsram  
 

Konstpedagogik, förmedling och institutionens makt 

Konstpedagogik är ett ämne som inte lätt låter sig definieras. Det finns bildpedagoger, 

museipedagoger och en mängd andra namn och kategoriseringar kring det jag behandlar i min 

undersökning. Därför vill jag inledningsvis reda ut hur jag använder mig av begreppet 

konstpedagog. Det finns inte någon enhetlig eller etablerad benämning på en pedagog som 

verkar i ett utställningssammanhang. Statens konstråd problematiserar denna mångfald av 

yrkestitlar i sin publikation Behövs konstpedagogiken? och väljer ”…att uteslutande benämna 

denna yrkeskategori för konstpedagoger. Med det avses en person som oavsett 

utbildningsbakgrund arbetar med pedagogik, förmedling eller programverksamhet på 

konsthallar och konstmuseer.”13 För att inte ytterligare bidra till en splittring av fältet och en 

underminering av yrkets professionalisering väljer jag att använda mig av den vanligast 

förekommande termen konstpedagog. I min definition av begreppet vill jag dock förtydliga att 

denna konstpedagog även omfamnar design- och arkitekturutställningar och formmuseer.  

Det ska dock förtydligas att en pedagog som arbetar i en formutställning inte förhåller sig till 

någon formulerad designpedagogisk konvention utan att det även i dessa fall är den 

konstpedagogiska normen och konstens utställningsrum som praktiken har att förhålla sig till. 

Denna motsättning diskuterar jag vidare i slutdiskussionen. 

 Jag utgår i min uppsats från konstinstitutionen som en icke-neutral arena. Som Carol 

Duncan i Civilizing Rituals ser jag utställningen varken som enbart en samling objekt eller 

som ett arkitektoniskt rum, utan snarare som en scen för performativa besökaraktiviteter. 

Institutionen som sådan strukturerar vissa ritualer och beteenden och kan därför inte ses som 

enbart ett neutralt skal.14 I min analys utgår jag också från en ömsesidig påverkan mellan 

utställning och pedagogik, där besökare och pedagog ständigt omformulerar och rekonstruerar 

varandra. I texten Talk Talk talar Magnus Bärtås om verksberättelser, hur olika lager av 

narrativ ständigt transformerar verket i sig. Denna tankegång är intressant när pedagogens roll 

i förhållande till utställningen analyseras.15 Undersökningens analys i stort präglas av en 

övergripande syn på verkligheten som socialt konstruerad och inte positivistiskt sann.16 Däri 

ligger också ett erkännande av varje besökares, subjekts, upplevda utställning som lika sann 
                                                
13 Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av Konstpedagogiskt seminarium (2004) s. 9. 
14 Duncan, Carol (1995) Civilizing Rituals inside public art museums, London: Routledge. s. 2. 
15 Bärtås, Magnus (2008) ”Talk Talk – On Method and the Story of the Work” i Method, Geist, nr 11, 12, 14/ 
2008.s. 14. 
16 Sohlberg, Peter och Britt-Marie, Sohlberg (2002) Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod. 
Stockholm: Liber. s. 218. 



 
 
 

12 

som utställningsproducentens version. Denna tanke var en viktig utgångspunkt i min 

undersökning med besökarhäftena i utställningen Tumult. 

 Sociologen Pierre Bourdieus tankar kring smak, kulturellt kapital och sociala fält har 

en central roll i formulerandet av och diskussionen kring en postmodern konstpedagogisk 

praktik. Sociala fält kan beskrivas som ett system av överenskommelser mellan en grupp 

människor och institutioner som samlas kring och strider om något gemensamt. För 

utomstående kan positioner och normer inom ett fält vara svåra att uppfatta.17 Här ska också 

förtydligas att trots den autonoma karaktär ett område bör ha för att kunna ses som ett fält, 

överlappar och interagerar många av de områden som jag nämner i min studie. Den danska 

forskaren Helene Illeris har skrivit mycket om en performativ konstpedagogik och tar liksom 

många andra konstpedagogiska teoretiker avstamp i Bourdieus tankegångar.18 Med 

performativ avser Illeris en syn på det konstpedagogiska mötet som en performance snarare 

än som en ritual. En sådan syn medför relationellt betingade positioner där deltagarna i 

exempelvis en workshop uppträder som aktiva spelare och intar olika roller. Alla kan på så vis 

fungera som publik för varandra och är inte fast i fysiskt förankrade positioner.19 Denna 

omförhandling och kritik av en enda huvudberättelse kan också förklara hur den komplexa 

termen postmodern kan förstås i Illeris teorier. I hennes tankar kring en postmodern 

konstpedagogik ifrågasätts tanken om en människas eller ett fenomens kärna och utgörs 

istället av ett antal förhandlingsbara subjektspositioner.20 

 Ett annat begrepp som jag återkommande refererar till är den traditionella 

förmedlande konstpedagogen. Jag ska här kortfattat reda ut vad jag avser med en sådan 

benämning. Den förhärskande traditionen inom musei- och konstpedagogiken har länge varit 

ett distribuerande av konst till en publik. Genom konstinstitutionen som en folkbildande 

instans har pedagogens roll varit att upplysa och förmedla den ibland svårtolkade konsten till 

folket. Ellen Keys tankar kring sekelskiftet där en giltig och lärbar tolkning av konstverket 

ska upplysa betraktaren med hjälp av en mer införstådd pedagog är ett exempel på den 

traditionellt förmedlande konstpedagogen.21 Denna tradition är än idag en inflytelserik syn på 

pedagogens roll i en utställning. Konstpedagogen Veronica Hejdelind, verksam på 

Nationalmuseum, skriver i en artikel i den konstvetenskapliga tidskriften Valör från 2003: 

                                                
17 Se vidare bland andra Bourdieu (1984) Distinction : a social critique of the judgement of taste. 
18 Illeris, Helene (2005) Museums and galleries as performative sites for lifelong learning, s. 17. 
19 Illeris, Helene (2003) Performative positioner i kunstpædagogik, i Valör 4/ 2003, s. 15. 
20 Se vidare Illeris (2002) Billede, pædagogik og magt: postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt. 
21 Lindberg, Anna Lena (1988) s. 15. 
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Konstpedagogens uppgift är att förmedla utställningens innehåll och intendentens 
budskap till en mängd olika grupper vars förkunskaper och förutsättningar att förstå 
och ta till sig utställningen är mycket varierade. För konstpedagogen gäller det att 
vinkla och tolka utställningens budskap och innehåll så att det uppfattas intressant 
och förståeligt för den aktuella gruppen. Konstpedagogen ska med andra ord 
förmedla, förenkla, tolka och kommunicera akademisk forskning så som den 
presenteras i konstinstitutionernas utställningar.22 
 

Citatet representerar en bild av konstpedagogen som ett oumbärligt led mellan konsten och 

besökaren för att den senare ska kunna förstå och tillgodogöra sig verken. Anna Lena 

Lindberg talar i Konstpedagogikens dilemma om en uppfostrarhållning med rötter i 

upplysningen, där mottagaren objektiveras till ett tomt kärl som ska fyllas med kunskap.23  

  

Ritual och performance 

I praktiken ses pedagogens visning eller guidning av en utställning som ett upprätthållande av 

den förmedlande rollen. Helene Illeris ringar in hur ett konstpedagogiskt möte mellan 

institution och skolklass kan karaktäriseras som en ritual. Dessa delar leder i sin tur till en 

förmedlande praktik: 

 1) En klart markerad rollfördelning, där de tydligaste rollerna är en konstförmedlare och en 

grupp elever. 2) En rumslig och visuell iscensättning bestående av museum, konstverk och 

utställning. 3) En fast tidsram markerad genom en början och ett slut, typiskt är en timme. 4) 

En överordnad koreografi, som imiterar museibesökets klassiska ritual, rundgång till ett antal 

utvalda konstverk. 5) En rad underordnade rituella sekvenser, som imiterar skoltimmens 

klassiska ritual: den lärarstyrda dialogen.24 

 I artikeln Performative positioner i kunspædagogik väljer Illeris att benämna fem 

olika positioner som finns tillgängliga i ett konstpedagogiskt möte. Dessa omförhandlas vid 

varje tillfälle eller upprätthålls på ett traditionellt vis och speglar då den traditionella 

förmedlingen. Det är viktigt att poängtera att Illeris talar om ett möte mellan en skolklass och 

en guidad visning på en konstinstitution. Istället för att bryta ner en traditionell visningspraxis 

förstärker hon ritualen och studerar olika tillgängliga positioner i det hon ser som en 

performance. I min bearbetning använder jag begreppen på andra konstpedagogiska möten än 

de som speglar en visning. De positioner Illeris talar om är performerpositionen, 

miljöpositionen (omgivelsepositionen), temapositionen, objektpositionen och publikpositionen 

(publikumpositionen).25 Med hjälp av dessa möjliga positioneringar diskuterar jag mina tre 

                                                
22 Hejdelind, Veronica (2003) ”Behövs konstpedagogiken? Reflektioner kring konstpedagogens roll och 
funktion” i Valör 4/ 2003. s. 12. 
23 Lindberg, Anna Lena (1988) s. 16. 
24 Illeris, Helene (2003) s. 17 ff. Fritt översatt från danska.  
25 Fritt översatt från de inom parantes danska originalbegreppen. 
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fallstudier. Då jag använder begreppen som analysverktyg reder jag här ut de olika 

positionerna så som de förklaras av Illeris. 

 Performerpositionen intas i den traditionella konstpedagogiska ritualen av 

konstpedagogen, förmedlaren. Genom vad som kan ses som en performance leder hon 

publiken och förmedlar institutionens, utställningens och konstverkens berättelse. Om den 

förmedlande avsäger sig denna performativa position kan till exempel publikpositionen eller 

temapositionen vara performativa till sin karaktär.  

 Miljöpositionen utgörs av konsthalls- och museibyggnaden och fungerar traditionellt 

som en icke förhandlingsbar bakgrund eller scen för det performativa mötet. Ofta ses denna 

position som just statisk, given och perifer. Miljöpositionen kan fungera performativt och inta 

en aktiv roll genom att den förstås som en central maktfaktor. De övriga positionerna kan 

involveras genom frågor kring byggnadens spatiala organisering av en utställning, eller kring 

hur arkitekturen talar till besökarna. Ett exempel där miljöpositionen omformulerats från en 

traditionellt perifer roll till en performerposition är konstnärsduon Lundahl & Seitls projekt 

Symphony of a Missing Room på Nationalmuseum hösten 2009.26 Genom en performance 

guidades besökare med audioslingor genom mörklagda utställningssalar och fokus flyttades 

från objekt till rumslighet och sinnesintryck.   

 Temapositionen ses av Illeris som performancens scenografi. Den är tvärtemot 

miljöpositionen temporal och föränderlig. Denna position intas i den traditionella 

konstpedagogiska ritualen av utställningen. Den utgör en tematisk ram för vilka konstverk 

som visas, hur de placeras, vilken information och katalog som ges besökaren. En grupp 

besökare intar lätt denna temaposition genom att själva formulera vad utställningen ”handlar 

om” och på så vis skapa andra tematiseringar än de utställningsproducenten syftat till.  

 Objektpositionen intas traditionellt av objektet för ritualen, konstverket. 

Positioneringen medför att besökaren förhåller sig till ett verk åt gången för att betrakta den 

värld som konstverket i sig förmedlar. Ur en performativ vinkel kan konstverket ses genom en 

performerposition, där det styr besökarens blick och kroppsliga rörelser. Ett exempel där 

besökare kan inta objektspositionen är när en workshop görs i konsthallen och deltagarna 

själva utför konstverk i form av performance. 

 Publikpositionen förknippas vanligtvis med den uppmärksamme besökaren som följer 

förmedlarens performance. Besökarna bryter lätt med denna position genom att prata högljutt 

eller ta sig ur den guidade gruppens lydiga koreografi. I det konstpedagogiska mötet går det 

att tillskriva andra än besökarna en publikposition. Konstverken kan genom sin hängning ses 

som att de i sin kombination utför en performance i relation till varandra och fungerar som 
                                                
26 http://lundahl-seitl.com/Museum_The_Room_That_Was_Not.html 2009-12-08 
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publik till verket bredvid. Konstverken kan även ta publikpositionen i besittning genom sitt 

bevittnande av besökare, pedagogers och byggnadens performance.27 

 

Tidigare konstpedagogisk forskning 

Den nordiska forskningen kring museipedagogik och konstpedagogisk verksamhet har länge 

varit ett relativt litet och obearbetat område i förhållande till intresset för samma frågor i t.ex. 

England. Den forskning jag väljer att nämna är relevanta för min undersökning då de utgör ett 

teoretiskt sammanhang att förhålla arbetet till. På ett internationellt plan har Eilean Hooper 

Greenhill, professor i Museum Studies vid University of Leicester, varit framträdande inom 

ämnet. George E. Hein, professor vid Lesley University, Massachusetts, ger i Learning in the 

Museum från 1998 en översiktlig historik över pedagogik i museisammanhang och ett 

teoretiskt ramverk som andra forskare och pedagoger ofta refererar till.28 I Sverige har 

intresset för pedagogiska frågor i musei- och konsthallssammanhang ökat under de senaste 

decenniet. En vilja att bryta med den förmedlande traditionen kan också skönjas.29 På ett antal 

högskolor och universitet finns kurser i museipedagogik och konstpedagogik. En specifik 

utbildning som inte i första hand är en bildlärarutbildning eller påbyggnadskurs saknas dock 

och kan vara en bidragande faktor till det komplexa fältet.  

 Danska Helene Illeris, konstpedagog och forskare vid Danmarks Pedagogiska 

Universitetsskola vid Århus Universitet, har varit en frontfigur i den nordiska diskussionen 

kring konstpedagogik och har fört frågan kring den postmoderna konstpedagogens roll. 

Hennes texter förekommer i ett antal antologier och hon har publicerat ett flertal böcker, så 

som Billede, pædagogik og magt : postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt från 

2002.30 Inom ramen för svensk forskning är Konstpedagogikens dilemma: historiska rötter 

och moderna strategier, en avhandling av Anna Lena Lindberg vid Lunds universitet 1988, 

viktig. Den kartlägger och problematiserar den svenska konstpedagogiken och förankrar den 

teoretiska diskussionen i då aktuella exempel på praktik. Lindberg talar om och utvecklar ett 

resonemang kring två oförenliga hållningar som hon menar utgör ett konstpedagogiskt 

dilemma, en uppfostrarhållning och en karismatisk hållning.31 1997 skrev konstvetarstudenten 

Therese Thapper vid Stockholms universitet uppsatsen Konstpedagogik i teori och praktik: en 

studie av den pedagogiska verksamheten på Nationalmuseum, Stockholms läns museum och 

                                                
27 Illeris, Helene (2003) s. 21 ff. 
28 Hein, George (1998) Learning in the museum London: Routledge. 
29 Illeris, Helene (2003) s. 17. 
30 Illeris, Helene (2002) Billede, pædagogik og magt : postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt. 
Frederiksberg : Samfundslitteratur. 
31 Lindberg, Anna Lena (1988) s. 16. 
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Moderna Museet. Likt min undersökning är den en jämförande studie kring både teoretiska 

och praktiska förhållningssätt.32 Berit Ljungs avhandling Museipedagogik i Sverige–

pedagogiska perspektiv vid Lärarhögskolan i Stockholm från 2004 ger visserligen inte en 

specifik bild av konstpedagogiken men berör fältet i stort.33 Ett praktiskt sammanhang att 

relatera mitt arbete till går att finna i rapporten Behövs konstpedagogiken? utgiven av 

Kulturrådet 2004. Rapporten, skriven av fil. dr. i konstvetenskap Hans Örtegren, är en 

utvärdering av ett stort arrangemang av landsomfattande konstpedagogiska seminarier som 

anordnades med ett trettiotal konsthallar och museer representerade. Rapporten är visserligen 

fem år gammal men genom sina många exempel på projektbeskrivningar använder jag den 

här som en referensram och som en relativt representativ bild av konstpedagogisk verksamhet 

i Sverige idag.34 Jag vill också påpeka att rapporten vittnar om att många försök att utmana 

den förmedlande synen på konstpedagogik görs i Sverige idag. Genom min undersökning vill 

jag vidare synliggöra hur tankegångar kring olika sätt att utmana den förmedlande 

konstpedagogsrollen praktiseras. Min undersökning formulerar hur ett sådant förhållningssätt 

mellan utställning, pedagog, besökare och objekt kan se ut. 

 

Bearbetning och analys 

Positionering 

Att undersöka och analysera en konstpedagogisk verksamhet kan omöjligt göras som om det 

vore en aktivitet isolerad eller fristående från den arena utställningen i fråga tar plats på. En 

institutions historia, traditioner, tidigare verksamhet, besökarunderlag, vilket pedagogiskt 

material som finns tillgängligt och en rad andra faktorer ger både en synlig och osynlig 

påverkan på den publika aktiviteten.35 Det konstpedagogiska fältet angränsar oundvikligen till 

det politiska, det konstnärliga och det pedagogiska fältet. Jag ser det därför som viktigt att 

kortfattat redogöra för de fysiska och psykiska förhållanden, settings, som ringar in de tre 

utställningarna Tumult, Jihani Kalapour och Africa Remix.36 Dessa beskrivningar utgör också 

det som i det konstpedagogiska mötet enligt Illeris benämningar ofta tillskrivs 

                                                
32 Thapper, Thérese (1997) Konstpedagogik i teori och praktik : en studie av den pedagogiska verksamheten på 
Nationalmuseum, Stockholms läns museum och Moderna Museet. Stockholm : Stockholms universitet. 
33 Ljung, Berit (2004) Museipedagogik i Sverige : pedagogiska perspektiv. Stockholm : Institutionen för 
undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, Lärarhögskolan. 
34 Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av Konstpedagogiskt seminarium, Statens Konstråd, publikation. 
35 Bennett, Tony (1995) The birth of the museum: history, theory, politics. London: Routledge. s. 166. 
36 Kullberg, Birgitta (2004) s. 148. 
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miljöpositionen. Med hjälp av Illeris teorier kring olika möjliga positioner bearbetar jag de tre 

fallstudierna och hur de utmanar den traditionella förmedlarrollen. 

 

Africa Remix–zoner, konstnärer och långsiktighet 

Moderna Museet är en ledande institution för samtida och modern konst. Det är även ett av 

Sveriges mest välbesökta museer. Sedan öppnandet i slutet av 50-talet har Moderna Museet 

även varit en central plats för den konstpedagogiska utvecklingen. Museet startade sin 

verkstad i slutet av sextiotalet och framförallt pedagogik riktad mot barn blev en tydlig del i 

verksamheten.37 Under 2006 då Africa Remix producerades hade Moderna Museet i och med 
fri entré-reformen inget inträde och blev det tredje mest besökta året i museets historia.38 

Moderna har tre konstpedagoger anställda, ett stort antal museivärdar och ytterligare ett antal 

intendenter som planerar den pedagogiska verksamheten. Som offentligt finansierad 

kulturinstitution har Moderna förordningar och regleringsbrev att anpassa sin verksamhet 

efter.  

 Utställningen Africa Remix producerades av den franske curatorn Simon Njami i 

samarbete med en internationell grupp curatorer från institutioner runt om i världen. Africa 

Remix, som visade arbeten av ett åttiotal konstnärer med anknytning till Afrika, turnerade 

mellan 2004–2007 till Düsseldorf, London, Paris, Tokyo och Johannesburg. Utställningen är 

alltså inte en egen produktion som utvecklats på Moderna, även om den dåvarande chefen 

David Elliott var en av initiativtagarna år 2000.39 Katalogen i bokform var en översatt och 

redigerad version av den tyska utgåvan. Överintendent Lars Nittve skriver i förordet att ”ju 

mer man vet, desto mer ser man” som en motivering till att vi först måste förstå den 

afrikanska konstscenen och Afrika som kontinent för att sedan kunna förstå de enskilda 

konstnärskapen.40 Han nämner också att det afrikanska sammanhang som utställningen 

placerar konstnärerna i ska fungera som nycklar till en fördjupad förståelse. En sådan 

kommentar upprätthåller synen på att det finns ett sätt att förstå konst och att det sättet är 

byggt på en viss förkunskap (som kan tillhandahållas av intendentens tematisering kring 

utställningen). 

 I anslutning till Africa Remix skedde en mängd olika pedagogiska aktiviteter. Som 

nämns i Anette Göthlunds text i Historieboken, Om Moderna Museet 1958- 2008 finns det på 

Moderna inte enbart en konstpedagogisk diskurs. Positioner omförhandlas i olika 
                                                
37 Göthlund Anette, ”Arbete i verkstad och zon. Konstpedagogik för barn på Moderna Museet” (2008), i 
Historieboken, Om Moderna Museet 1958- 2008. Moderna Museet och Steidl Förlag. s. 264. 
38 Moderna Museet hade under 2006 ett besökarantal på 606 000. 
39 Nittve, Lars (2006) Africa Remix, Moderna Museet, förord 
40 Nittve, Lars (2006) Africa Remix, Moderna Museet, förord 
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sammanhang och sida vid sida pågår traditionella visningar, verkstadsarbete och 

skolprojekt.41 Det konstpedagogiska projektet Zon Moderna startades 2004 utifrån ambitionen 

att knyta till sig ungdomar, den grupp som Moderna Museet har svårast att nå. Projektet utgår 

från den aktuella utställningen och bjuder in cirka fem gymnasieskolor i Stockholmsområdet 

som i sin tur väljer ut ett antal elever var för att samarbeta med Moderna under 

utställningsperioden. Tillsammans med en konstpedagog från museet och en inbjuden 

konstnär formas projektets tematik. Konstnären fungerar som konstnärlig ledare och är den 

som ger det hela styrfart. Modernas val av konstnär grundar sig dels på hur väl de tror att 

konstnären är förmögen att kommunicera med ungdomar, dels på hur konstnärens arbete kan 

kopplas till den aktuella utställningen.42  Till Africa Remix valdes den stockholmsbaserade 

och i utställningen deltagande konstnären Loulou Cherinet. Som tema för projektet tog hon 

fasta på utställningens titel och arbetet kretsade kring remix, animation och metamorfos.43  

 Intendent Karin Malmquist skriver i boken Zon Moderna om hur projektet skiljer sig 

från de traditionellt förmedlande visningarna i sitt förhållande till utställningen: 
 
Konstpedagogik kan tendera att utveckla ett eget tilltal som ibland ligger långt 
från essensen i och idéerna kring en utställning. Ofta begränsas umgänget med 
en utställning för en gymnasieelev till en 60 minuter lång guidad visning. I Zon 
Moderna vill vi krypa nära utställningarnas kärna genom upprepade besök i dem 
och reflexioner kring dem. Och som boken kommer att visa så börjar resan alltid 
där, i utställningen, i konsten.44 
 

I Malmquists beskrivning av projektets relation till utställningen finns implicit en kritik av 

den konstpedagogiska visningsritualen. Genom utnyttjandet av både tid och rum skiljer sig 

projektet från den traditionella publikaktiviteten på museet. Eleverna arbetar processinriktat 

under flera månader med projektet och tar plats på olika platser inom och utanför Moderna 

Museet.45 Dessa platser kan ses som olika arenor för ett performativt konstpedagogiskt möte 

och intar miljöpositionen. 

 Performerpositionen i Zon Moderna-projektet ägs omväxlande av olika aktörer. 

Projektet bygger på en konstnärlig process där eleverna är utförare och därmed intar 

performerpositionen. Eleverna träffar även tekniker, vaktmästare, intendenter och andra 

yrkesroller på museet som temporalt kan tillskrivas antingen en performerposition eller en 

publikposition. Konstnären fungerar visserligen som en central gestalt, som föreläser och 

berättar, men är inte ensam aktör. Precis som konstpedagogen ligger konstnärens arbete 

närmare en projektledares än en förmedlande pedagogs. I Zon Moderna får miljöpositionen i 

                                                
41 Göthlund Anette (2008) s.278 
42 Malmquist, Karin (red.) (2006) Zon Moderna, Stockholm: Moderna Museet. s. 13 
43 Intervju med konstpedagog Anna- Stina Ulfström, december 2009. 
44 Malmquist, Karin (red.) (2006) s. 12. 
45 Ibid., s. 14. 
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form av Moderna Museet som institution en performativ karaktär genom att den inte anses 

vara någon neutral bakgrundsscen. En av utgångspunkterna för projektet är en medvetenhet 

kring just platsens svårtillgängliga karaktär och hur den går att utmana.46 Temapositionen i ett 

Zon-projekt är undflyende. Africa Remix är en scenografi som det konstpedagogiska mötet 

förhåller sig till, museets verkstad där mycket av arbetet sker är en annan. Vad som från 

curatorernas sida var temat i Africa Remix blev inte det mest relevanta temat i Zon-projektet. 

Loulou Cherinet tog fasta på titeln och den arbetsmetod ordet remix insinuerar och 

omformulerade på så vis temapositionen. 

  Zon Moderna-projektet i samband med Africa Remix avslutades med en utställning 

Kaos/Metamorfos som visades i Zonverkstan och i museets biograf.47 Cherinet beskriver att 

det var en viktig del i projektet då eleverna efter en kaosartad process såg sitt material i ett 

annat ljus när det presenterades.48 De tog sitt arbete mer på allvar och fick en ökad förståelse 

för vad de själva deltagit i. Vissa av filmerna som gjorts visades på stor skärm med 

högkvalitativ teknik och framförallt fick deras arbeten beskådare. Dessa åskådare, museets 

personal och besökare, intog på så sätt en publikposition. Det ompositionerade eleverna från 

den roll de är vana vid, publikrollen, till en performerposition som bekräftades offentligt. 

Deras arbeten tillskrevs också en objektposition när de visades på Moderna Museet i en 

utställningsform. 

 

Tumult–förståelsenycklar, dialog och trälukt  

Gustavsbergs Konsthall är en nyöppnad konsthall driven i en kranskommun till Stockholm. 

Den är Sveriges enda konsthall med specifik inriktning på samtida konsthantverk.49 Den 

öppnade 2007 och ägs av Gustavsbergs Hamn AB. Konsthallen är ett privat initiativ utan 

vinstsyfte som avser öka kulturutbudet i området, med fri entré till alla utställningar. Det finns 

alltså inte några styrdokument i form av regleringsbrev med mål att nå nya publiker eller krav 

på samarbeten med skolor eller andra grupper. I närheten ligger ett porslinsmuseum och 

området i stort är ett centrum för konsthantverk. Detta drar besökare i sig. Konsthallen blir på 

så sätt en av många röster kring vad konsthantverk är, en av flera aktörer. Trots konsthallens 

korta historia är det en upparbetad arena som får uppmärksamhet från både publik och 

kritiker. Konsthallen har inte någon pedagog, guide eller värd anställd som möter besökarna i 

                                                
46 Ibid., s. 10. 
47 http://www.modernamuseet.se/Moderna-Museet/Om-museet/myndigheten/ besökt december 2009. Moderna 
Museets årsredovisning för 2006, s. 22. 
48 Intervju av Loulou Cherinet, 2009-12-09. 
49 http://www.gustavsbergskonsthall.se, 2009-11-11. 
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  Bild 2. Besökarsamtal på utställningen Tumult. 
  Foto: Hedvig Wiezell. 

utställningen. Mycket sällan ordnas visningar för grupper eller skolklasser. De som träffar 

publiken är personalen i den permanenta försäljningsplatsen av glas och keramik, Expo, som 

är en del i verksamheten. Det finns inte något specifikt rum avsatt för pedagogisk verksamhet 

eller något utarbetat material. Konsthallen har inte heller en utarbetad strategi eller 

pedagogisk kultur. Då inga nära samarbeten med skolor finns kan inte heller rådande styrning 

eller pedagogiska perspektiv sägas direkt färga en eventuell pedagogisk verksamhet. Dessa 

faktorer spelade in när jag valde att utforma ett pedagogiskt projekt på konsthallen. Den för 

perioden aktuella utställningen, Tumult–dialog om ett konsthantverk i rörelse, består både av 

en samtida del och en historisk där sextio- och sjuttiotal står i centrum. Utställningen 

intresserar sig för diskussionen mellan dessa två epoker och kring vad konsthantverk kan 

vara. 

 Utställningen Tumult på Gustavsbergs konsthall växte fram genom formhistorikern 

Christina Zetterlunds intresse för paralleller mellan konsthantverket kring 1970 och vår 

samtids konsthantverk. Tumult är en dialogbaserad utställning där samtalet var en stor del av 

produktionen. Formen för utställningen var också ett uttryck för de många rösternas 

berättelse. Besökarnas roll i samtalet var däremot inte något som formulerats. Den samtida 

delen utgjordes av en installation av konsthantverksgruppen We Work In A Fragile Material 

som fyllde hela det största utställningsrummet. Utställningens rumsliga upplägg gjordes så att 

alla besökare först måste möta det samtida verket för att komma in till den historiska delen, 

för att sedan gå ut genom samtiden igen. De 

besökandes koreografi överensstämde på så sätt 

med utställningens tema; i läsningen av ett historiskt 

material har de samtida nycklarna en oundviklig 

funktion. I läshörnan som fungerar som en entré till 

utställningen fanns ett introblad på en A4 med en 

informativ text. En större bok publicerades också, 

där essäer och intervjuer med bland andra några av 

de utställande konstnärerna återfanns.  

De samtalshäften som producerades utifrån 

besökarsamtal bröt med normer och koder kring hur 

en besökare beter sig på en utställning.50 Genom att 

det var besökaren som tog plats och berättade, 

kommenterade och ledde samtalet kring 

                                                
50 Bennett, Tony (1995) s. 100. 
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utställningen och pedagogen som lyssnande deltog med diktafonen i hand byttes rollerna. 

Besökaren tillskrevs på så vis en performerposition men också en temaposition i och med att 

det var de som bestämde tematiken för vad som skulle berättas för nästkommande besökare 

om utställningen. Att besökarna som senare tog del av häftena fick möjlighet till andra 

nycklar och ingångar till utställningen än de som gavs från konsthallen själv var ett 

huvudsyfte med projektet. Fokus i samtalet mellan pedagog och besökare låg dock inte i att 

förklara en tematik eller nå de osynliga lager i en utställning som det krävs ett visst kulturellt 

kapital för att avkoda51. Istället försökte projektet uppgradera de egna berättelserna, de 

spontana kommentarerna och anekdoterna. Just den sortens samtal är sällan publika, de är 

privata samtal besökare sinsemellan. Ofta upplevs de som simpla och omhuldas av en 

medvetenhet kring att de inte är fina eller korrekta nog, att det som sägs i utställningen ska 

vara slipade kommentarer kring budskap, tematik och estetiska omdömen. Några citat i 

häftena rörde till exempel tankar kring det fysiska materialet i den stora träinstallationen av 

WWIAFM: 
Ewa:  
Ja, men jag kan förstå att man blir  provocerad. Det är ju ett fint material och då 
tänker man genast: “Vilket slöseri, av fina material och fina bräder.” 
 
 
Birgitta:  
Åh här gillar jag doften! Det här är en härlig doft. Jaaa, jag går här och doftar. 
Jag känner mig som tjuren Ferdinand under korkeken. Det är den här 
hantverksdoften, byggnad och målning. Ja, gift dig med en snickare säger jag. Då 
blir det lättare att leva.  
 

I en förmedlande pedagogroll och en visningspraktik hade antagligen verkets ursprung, 

budskap och upphovsmakare stått i centrum. Pedagogen hade med Illeris ord tagit den 

tolkande performerrollen, verket hade iklätts den traditionellt auktoritära objektpositionen och 

besökarna tagit publikpositionen.52 Genom att tala om vad verket gör snarare än vad det är, 

tillskriver kommentarerna också verket en performerposition. Det gör saker med besökarna. 

Ett annat citat synliggör och kommenterar de oskrivna regler som utgör ett konsthallsbesök: 
 Julia: 

Barn ska alltid springa runt, men det är alltid vakter där. Det är mest för  
gamlingar nu känns det som. Man går runt och man får inte prata för högt heller. 
 
Madeleine: 
Så känns det som det är när man är på museum. Man kollar på en grej, så nickar 
man lite till varandra lite stelt och går runt. /---/ Så det känns ju ändå inte som 
att man har RÄTT att prata, för andra i omgivningen. 
 

                                                
51 Ibid., s. 164. 
52 Illeris, Helene (2003) s. 19. 
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 En problematisering av utställningsrummets hierarkier delas här offentligt och skickas vidare 

från en besökare till nästa. Institutionens miljöposition görs på så sätt performativ, den blir 

istället för en konstant scen ett oundvikligt perspektiv i det konstpedagogiska mötet. Häftena 

ger också konsthallens ansvariga perspektiv på sina egna referenser som lätt tas för givet och 

fungerar som en insyn i besökares ramar från ett annat perspektiv än 

utställningsproducentens.53 

 

Jihani Kalapour–subjektivitet, tofflor och paljetter 

Tensta konsthall grundades 1998 under Kulturhuvudstadsåret. Konsthallen drivs som en 

stiftelse och har som vision att vara ett ”kulturellt nydanande och socialt engagerat 

internationellt centrum för samtida konst.”54 Här visas både konst och design och ofta 

tvärdisciplinära projekt. Konsthallen har haft stort fokus på pedagogiska projekt och 

samarbeten med lokala skolor. De har i omgångar haft pedagoger anställda men även 

curatorer och andra på konsthallen har engagerat sig i den pedagogiska verksamheten och 

hållit i workshops och visningar. Visningarna kan bokas på cirka tio olika språk och inträdet 

är fritt för de som bor i närområdet och lågt för andra besökare. Tensta konsthall har ingen 

uttalad verkstad eller något rum avsatt för pedagogiska projekt. Ofta har de tagit plats i 

utställningen eller i olika projektrum. Många projekt har drivits med en inbjuden konstnär 

som igångsättare för ett arbete. Även program med öppna workshops har drivits under vissa 

perioder. 

 Utställningen Jihani Kalapour tog avstamp i projektet 12 tisdagar och fina grejer, 

där de två konsthantverkarna Sara Isaksson From och Åsa Jungnelius bjöd in intresserade från 

Tensta Hjulsta kvinnocenter för ett samarbete. Under hösten 2005 till hösten 2006 träffades 

Altoum Alimoardi, Sara Isaksson From, Wafa Galip, Åsa Jungnelius, Khawar Ali Karim, 

Nasrin Rashid och Zobida Nabi Sharegh regelbundet på Tensta Konsthall för att arbeta 

tillsammans i olika konsthantverkstekniker och material. Idén var att testa konsthantverk som 

språk och kommunikation. Innehållet och målsättningen däremot växte fram under projektets 

gång. Från början uttalade Jungnelius och Isaksson From att de inte hade rollen som 

pedagoger, utan att hela gruppen skulle lära av varandra. De kallade det ett ömsesidigt och 

öppet pedagogiskt projekt.55 En uttalad vilja att skapa icke-hierarkiska möten präglade 

arbetet.56 Vid ett tillfälle besökte gruppen Nationalmuseum och det kom då fram att vissa av 

                                                
53 Intervju av Agneta Linton, utställningsproducent på Gustavsbergs konsthall, december 2009. 
54 http://www.tenstakonsthall.se/sv/vision, 2009-11-17 
55 Intervju av Sara Isaksson From, december 2009. 
56 Isaksson From, Sara och Jungnelius, Åsa (2006) Avslutning. 
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deltagarna inte tidigare känt till konstinstitutionens existens. Utifrån detta tog diskussioner 

kring samlingarna, smak, representation och urval fart. I utställningen Jihani Kalapour (som 

betyder världskulturarv på kurdiska) har gruppen valt ut ett femtiotal föremål ur 

Nationalmuseums samlingar för att visa dom i ett nytt sammanhang på Tensta konsthall, 

tillsammans med paljettpyssel som de själva gjort under sina workshops. Pyssel var ett 

begrepp som curatorerna själva använde om sina workshops. Det kan ses som ett 

uppgraderande av det pysselbegrepp som ofta används i nedvärderande ton om vissa material 

och viss teknik som ofta särskiljs från hantverk. Jihani Kalapour var som utställningskoncept 

sprunget delvis ur tankar kring vad pedagogik i förhållande till konstnärlig praktik och 

utställningsrum kan vara. Jelena Rundqvist, en tredjedel av konstgruppen Konst2 och då 

konstnärlig ledare för Tensta konsthall, beskriver i texten Om 12 tisdagar och fina grejer 

diskussionen kring curatorernas roller i början av projektet: 

 
Jag förklarade vår syn på pedagogik och hur vi vill utveckla en ny 
pedagogisk metod som bygger på en ömsesidighet. Som inte enbart går ut 
på att man ska lära ut någonting till någon som man utgår ifrån har 
mindre kunskap, utan att de pedagogiska projekten utgår ifrån att denna 
”någon” har en annan kunskap som kan ge något tillbaka. Man skulle 
kunna kalla det en egoistisk utgångspunkt. Något som också är viktigt för 
oss på Tensta konsthall är att det vi, i brist på bättre ord, än så länge kallar 
den pedagogiska verksamheten är en helt integrerad del av själva 
utställningsverksamheten.57 

 
I konsthallens tankar kring det pedagogiska arbetet syns ett avståndstagande från den 

förmedlande konstpedagogen. Det finns också en ambition av att pedagogik ska vara en 

självklar del genom hela utställningsprocessen. I Jihani Kalapour skedde detta i praktiken då 

ett pedagogiskt projekt ledde till en utställning istället för tvärtom vilket vanligen är 

turordningen. Att konstnärliga och pedagogiska syften flätas ihop är en tendens som allt mer 

har kommit att prägla konstpedagogiken. Det är ett sätt att upplösa den härskande kronologin 

som säger att först kommer utställningen, därefter det pedagogiska projektet.58 

 Under utställningsperioden stod ett pysselbord vid ingången till utställningen där 

besökare kunde sätta sig ned och göra paljettpyssel på samma sätt som gjorts i projektet. En 

tanke med det var att besökarna skulle kunna mötas genom att göra, och på så vis uppleva det 

som curatorerna gått igenom.59 Vid flera tillfällen fanns också någon av de curatorer som kom 

från Tensta Hjulsta kvinnocenter där och arbetade. Borden var en mötesplats och det som 

gjordes hängdes upp på väggen bakom tillsammans med det som curatorerna gjorde. Den då 

verksamma pedagogen Tomas Sogndal nämner i en intervju att borden var givande just därför 

                                                
57 Rundqvist, Jelena (2006) Mina tankar om 12 tisdagar och fina grejer. 
58 Ravin, Kajsa (2003) ”Konstpedagogiska tendenser”, i Valör 4/ 2003. 
59 Intervju av Isaksson- From, december 2009. 
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  Bild 3. Ingång till utställningen Jihani Kalapour. Foto: Fina Sundquist. 

att besökare och curatorer kunde mötas genom just den kommunikation, pysslet och 

hantverket, som idén kring Jihani Kalapour fötts ur.60 Utifrån Illeris tankar om en 

ompositionering av rollerna i ett konstpedagogiskt möte är bordet intressant. Curatorernas 

närvaro och delaktighet, även om de inte alltid befann sig där fysiskt, blev det första som 

mötte publiken. Genom att denna aktivitet inte var särskiljd till ett annat rum, blev den en 

inledning till utställningen och en möjlighet för besökaren att bryta med rollen som betraktare 

av ett konstverk. En annan position än den traditionella kunde här iscensättas och 

besökarrollen kan på så sätt ses som performativ.61 Pysselbordet medförde även att processen 

som lett fram till utställningen synliggjordes och blev en del i temapositionen.  

Jihani Kalapour som utställning hade formen av en grotta med ett spegelblankt golv. I den 

stora utställningssalen mötte efter bordet en dunkel tältliknande grottform.  

För att kliva in var besökarna 

tvungna att ta av sig skor och låna 

ett par av de tofflor som stod 

utanför. Tillsammans med 

katalogen fick de också en 

ficklampa då ljuset var svagt i 

grottan. Den då verksamma 

pedagogen Sogndal nämner att 

denna handling, att ta av sig sina 

skor och alla iklä sig likadana 

tofflor, var en avväpnande 

procedur i sig.62 Skobytet och ficklampan kan ses som en uppmuntran till att ta sig rollen som 

skattjägare, att leta reda på sin egen utställning och därmed inta en performerposition. 

 Något annat som ompositionerade besökaren och bröt den traditionella 

mottagarrollen, var katalogens utformning i förhållande till objekten. Ingen information gick 

att finna i utställningen eller katalogen om föremålens ursprung, tillverkningsår, 

upphovsmakare eller titel. Denna information fanns endast tillgänglig längst bak i katalogen 

gömt under omslaget. Bredvid bilderna i katalogen kunde istället curatorernas kommentarer 

till föremålen läsas. Vem som hade skrivit vilken kommentar nämndes inte heller. Isaksson 

From berättar att poängen var att valen av föremål från Nationalmuseum var just subjektiva. 

Skulle det stå vem som valt vilket föremål skulle besökarnas fokus riskera att ligga mer på hur 

                                                
60 Intervju av Tomas Sogndal, december 2009. 
61 Illeris, Helene (2003) s. 26. 
62 Intervju av Tomas Sogndal, december 2009. 
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och om valen var representativa för grupperna, än på valen i sig.63 Både Sogndal och Isaksson 

nämner att flera av de besökare som sa sig vara vana besökare på Nationalmuseum blev 

provocerade av att det inte gick att hitta information om föremålens ursprung. Föremålens 

karaktär som auktoritära objekt rubbades när själva valet av dom och berättelserna kring dessa 

val tog större plats än föremålet i sig. Objektpositionen tillskrevs snarare de subjektiva 

kommentarer som stod i centrum för det konstpedagogiska mötets ritual. Samtidigt ska 

nämnas att föremålen genom sin presentation i montrar också kan anses inta en traditionell 

objektposition. 

  Under de visningar som hölls såg pedagogen själv sin roll som att främst vara till 

hands för frågor och diskussioner. Diskussioner uppstod oftast och då deltog han nästan alltid. 

Som pedagog och en del av konstinstitutionen ansåg Sogndal att det hade stridit mot 

utställningens idé om han direkt gått in och förklarat för mycket om utställningen.64 

Visningen i sig medför en viss konstpedagogroll som är svår att undvika, det finns en 

inskriven ritual i vem som talar och vem som lyssnar. Under Jihani Kalapour kan jag se att 

vissa förskjutningar i denna struktur har gjorts. Pedagogen ledde den koreograferade turen via 

paljettborden till grottan och delade ut rekvisitan till besökarna. Därifrån fick de möjligheten 

till en egen performerroll som utforskare.  

 

Resultat och tolkning 
 

Olika angreppssätt, olika faser  

Att de tre utställningar som utgjort fallstudier i undersökningen alla utmanar en förmedlande 

konstpedagogik är resultat av olika angreppssätt. I Helene Illeris teorier kring det 

konstpedagogiska mötet kan även den förmedlande praktiken ses som en performativ ritual. 

Konkreta verktyg för att bena ut och bryta ett sådant mönster och analysera det ges genom 

omförhandlandet av olika positioneringar. För att göra det måste det konstpedagogiska mötet 

först ringas in och identifieras. Något som framkommit under undersökningens gång är just 

svårigheten i att avgränsa var konstpedagogiken sker. Det rör sig om olika fysiska platser men 

även om olika stadier i ett utställningssammanhang. Ofta fokuseras det i konstpedagogik 

enbart på det reella mötet med besökaren. I bearbetningen av mitt material har jag också 

urskiljt två andra faser där konstpedagogik kan vara ett inslag som påverkar just mötet med 

                                                
63 Intervju av Sara Isaksson From, december 2009. 
64 Intervju av Tomas Sogndal, december 2009. 
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besökaren. De faser som utmärkt sig i undersökningen och som fungerat mycket olika i de tre 

fallen är produktionen, utställningen och besökarmötet.  

 Produktionen i Africa Remix är resultatet av en stor internationell maskin som inte är 

förankrad i någon lokal pedagogisk process, där andra röster än de curatorer som traditionellt 

formulerar tematiseringar och innehåll inte har blandats in.65 Utställningen kan sägas ha varit 

färdigförhandlad när den kom till Moderna Museet. Självklart fanns det frågor specifika för 

Stockholmsversionen av Africa Remix men strukturen importerades till huset. Den 

konstpedagogiska aktiviteten tog inte stor plats i produktionen av utställningen. Kontrasten 

kan ses i en jämförelse med produktionen av Jihani Kalapour där grunden utgörs av just den 

konstpedagogiska tanken och aktiviteten. Genom 12 tisdagar och fina grejer föddes en 

frågeställning och ett utställningskoncept, utarbetat av en grupp som delvis bestod av icke 

yrkesverksamma konsthantverkare med anknytning till stadsdelen. En produktion eller idé 

som är så genomsyrad av en konstpedagogisk praktik ger andra förutsättningar för en icke-

normativ utformning av både utställning och besökarmöten. Tumults tillkomst baseras också 

på ett intresse för dialog, för andra resonemang och frågeställningar än enbart de som curatorn 

besitter. Projektidén där teoretikern, utställningsarrangören och utövaren resonerar kring ett 

historiskt material speglas också i boken Tumult som producerats.66 Med sina många 

intervjuer och essäer gav den en fördjupad och breddad bild av utställningens tematik. 

Däremot var den inte något som användes av besökaren i utställningen. 

 Utställningen Africa Remix är en ”köpeutställning”, men uppbyggd efter lokalen och 

platsen. Hur verken visas skiljer sig inte markant från andra konventionella 

samlingsutställningar på Moderna Museet. Jihani Kalapour som utställning är inte ett 

pedagogiskt projekt även om det föregåtts av ett.67 Däremot är den färgad av 

tillkomstprocessen. Föremålen från Nationalmuseum står i glasmontrar men är omgivna av 

det paljettpyssel som gjorts under workshops. Katalogen är i sin utformning också ett 

pedagogiskt material, som utmanar förmedlarpedagogiken och regisserar det publika mötet till 

ett eget utforskande av fördomar, smak och val. Intresset för samtal och berättelser var 

genomgående även i Tumults skärmutställningsform. Anslag, affischer och slagord var delar 

av designen. Det fanns däremot ingen aktiv pedagogisk plan inskriven i utställningen utan 

enligt sedvanlig struktur kopplades en pedagog in först i efterhand. 

 Besökarmötet i Africa Remix- utställningen, här Zon Moderna, är fasen där 

konstpedagogiken kommer in i bilden och går på högvarv. Konstpedagogen kopplas in först i 

                                                
65 Nittve, Lars (2006) Africa Remix, förord. 
66 Tumult- dialog om ett konsthantverk i rörelse (2009) s. 6. 
67 Intervju av Sara Isaksson From, december 2009. 
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denna fas, efter att utställningens produktionsfas och invigning är avklarad och förhåller sig 

till den som ett avslutat kapitel att ta avstamp i. I Jihani Kalapour är det däremot i den här 

fasen som det konstpedagogiska nytänkandet ebbar ut. Den konstpedagogiska aktivitet som 

minst utmanar förmedlarrollen går att finna i denna utställnings besökarmöte, trots att 

utställningen som helhet utgör en pedagogisk mylla. Gruppernas visningar i grottan 

avslutades med en workshop-stund för de som ville, där visserligen curatorernas närvaro bröt 

normen. I besökarmötet på Tumult fanns en vilja att inte se utställningen som ett avslutat 

objekt. Med häftena ville jag bygga vidare på utställningen och att pedagogiken skulle bli en 

del av den, som en pågående handling. Genom att en pedagog hade engagerats tidigare i 

processen hade detta kunnat göras än mer fördjupat och mer uttalat förankrats i utställningen. 

 

Sammanfattande iakttagelser 

Jag har i min undersökning sett en tydlig vilja, bland teoretiker och konstpedagoger själva, att 

omformulera, utmana och utveckla diskussionen kring vad en pedagog gör i ett 

utställningsrum. Ambitionerna är höga medan traditioner inskrivna i både institutionens 

väggar och politiska måldokument mer tröga. Africa Remix, Tumult och Jihani Kalapour är 

alla tre exempel på utställningar där synen på konstpedagogen som förmedlare utmanats. De 

olika strategier som Africa Remix, Tumult och Jihani Kalapour representerar kan ses utifrån 

olika förhållanden eller faser där konstpedagogik tar plats i ett utställningssammanhang. 

Konstpedagogiken kan vara en aktiv del i tillkomstfasen av en utställning, som i Jihani 

Kalapour, där denna inledande fas var den som mest präglades av pedagogik. Det kan också 

vara en del i utställningen som sådan, som i Tumult, där pedagogiken och utställningen 

ömsesidigt stimulerar varandra. och vanligast som en del först i mötet med besökaren, som i 

Africa Remix. Gemensamt för de exempel jag studerat är att pedagogen trotsar 

förmedlarrollen genom att avsäga sig ensamrätten till en performativ roll. På så sätt möjliggör 

hon en omformulering  av andra positioner i det konstpedagogiska mötet. Om pedagogens roll 

ständigt är under omförhandling leder det, som i Tumult, också till att utställningen snarare 

blir en plats som definieras genom varje enskild besökare än en statisk fysikalitet som ska 

beskådas. Relationen mellan pedagog och utställning förändras därmed också, från att vara en 

given hierarkisk struktur där utställningen styr och medför en viss given pedagogisk 

verksamhet, till ett förhandlingsbart och ömsesidigt stimulerande förhållande.  
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Slutdiskussion 
En viktig fråga att ställa sig i en undersökning som denna är varför det är viktigt att aktivera 

besökaren i en utställning. Det ska inte förnekas att många besökargrupper själva efterfrågar 

en förmedlande konstpedagogik, där de vill ha ett förutbestämt paket med en timmes visning. 

Det är lättillgängligt och tryggt att inta den traditionella publikpositionen. Vad besökare 

värderar efter en sådan visning är fokuserat kring hur väl förmedlaren talade, gestikulerade 

och hur hon rört sig i rummet. Istället för att minnas innehållet i vad som sagts minns många 

besökare mer av förmedlarens performativa uppvisning.68 Utställningens tematik och innehåll 

så som institutionen vill förmedla den, går alltså ändå ofta förlorad i ett sådant möte. Det finns 

en stor potential i utställningen som en plattform för kritiskt tänkande som genom 

förmedlingspedagogiska ritualer inte tas tillvara. Däri ligger vikten av att utmana en sådan 

passiv struktur. Ett annat skäl är förståelsen för att olika människor utvecklar kunskap på 

olika sätt. En förhärskande ritual är alltså inte optimal om ett kulturpolitiskt mål är att 

konstinstitutionerna ska nå många olika människor. 

 Kulturpolitiskt finns uttalade krav på ökade besökarsiffror och en ständig diskussion om 

vikten av att nå nya publiker.69 Detta krav kan också ses som ett skäl till att teoretiska 

diskussioner kring behovet av att utmana den konstpedagogiska förmedlartraditionen inte 

avspeglas i praktiken. När en konstinstitutions kvalitet mäts i kvantitativa mått genom antal 

besökare kommer gruppvisningen alltid vara den enklaste vägen till framgång. De exempel 

jag undersökt kan aldrig vara kvantitativt effektiva på ett sådant sätt. Om det pedagogiska 

mötet enligt Illeris teorier omformuleras till en performance, kan dess oförenlighet med 

politiska mål förstås genom performanceteoretikern Peggy Phelan. Till skillnad mot en 

guidad visning som lätt upprepas för ett stort antal personer ett otal gånger är de performativa 

möten där besökare aktiveras unika och svåra att upprepa. Phelan skriver: ”Performance är 

grus i den reproduktiva representationens smidiga maskineri, som är nödvändigt för kapitalets 

cirkulation.”70 Kanske är frågan kring hur publika framgångar mäts en av de mest centrala för 

utmanandet av förmedlingspedagogiken. Är inte tio besökare involverade i ett fördjupat 

projekt lika intressant som hundra turdeltagare? 

 Något som också framkommit i undersökningen är att konstpedagogik är svårt att 

definiera utan att se den aktuella institutionens och den enskilde pedagogens syn på konst 

eller design. De olika fälten konstpedagogik och konst är i allra högsta grad överlappande. En 

                                                
68 Illeris, Helene (2003) s. 20 
69 Hejdelind, Veronica (2003) s. 11. 
70 Phelan, Peggy (1993/2008) ”Performancekonstens ontologi: representation utan reproduktion” i Caprioli,   
Cristina och Wallenstein, Sven-Olov (red.) Koreografier. Stockholm: Raster Bokförlag, Skriftserien Kairos 13. 
s. 211. 
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konstpedagog verksam i en formkontext förhåller sig således oundvikligen till en definition 

av det angränsande fältet design. Det är intressant då designbegreppet är under radikal 

förändring och kan erbjuda en ny syn på pedagogen. Design har rört sig från att vara en 

disciplin av formgivning av materiella ting, objekt, mot den gren som går under namnet 

transformationsdesign. Som en form av participatory design intresserar sig denna inriktning 

på att inkludera brukaren i designprocessen.71 Det unika är också att problemformulerandet 

sker i grupp, genom ett icke-hierarkiskt möte mellan de designer som är involverade och de 

som problemet berör, brukarna. Fokus har inom transformationsdesign flyttats från objektet 

som slutprodukt till ett problemlösande där resultatet kan vara en icke-materiell strategi för 

ändrade attityder. Med ett sådant perspektiv på vad design kan vara följer också en annan 

utställning och en annan pedagog. Språnget medför en konstpedagog som inte nödvändigtvis 

är centrerad kring varken ett fysiskt utställningsföremål, ett praktiskt arbete i en 

museiverkstad eller besökaren som ett objekt. Istället skulle besökaren kunna fungera som en 

medskapare i att aktivt formulera konstpedagogikens frågeställning. Frågan kring makt och 

subjektiva val i Jihani Kalapour var ett utmärkt utgångsläge för en sådan ingång. 

 Ett ifrågasättande av förmedlingstraditionen medför även ett ifrågasättande av de 

ramar som traditionellt ringar in en sådan verksamhet. Om arenan för pedagogen att förhålla 

sig till blir bunden vid ett specifikt rum, ger den också ett visst antal sätt att arbeta, ett visst 

antal roller. För att tänka nytt kring vad en pedagog tillskrivs för roll i 

utställningssammanhang kanske utställningen som sådan måste ses annorlunda. Genom ett 

vidgat utställningsbegrepp, där utställningen kan fungera mer som en samling frågor eller 

teman än en fysisk plats kan den konstpedagogiska praktiken besvara dessa frågor inte enbart 

utifrån utställningsrummets fysikalitet, utan där det är bäst lämpat. Att ge sig ut på stadens 

gator eller bildgoogla ett begrepp skulle lika gärna kunna fungera som pedagogisk strategi.  

 Som framgår i rapporter och tidigare uppsatser finns det i skrivande stund en stor 

oenighet och ett sökande efter vilken roll en konstpedagog har i en utställning. Yrket 

praktiseras av människor med mycket olika bakgrund. Just denna osäkerhet och mångfald ger 

ett utomordentligt tillfälle att testa och undersöka en mer experimenterande inställning till 

ämnet. Jag tror att det finns en stor möjlighet att i praktiken arbeta om konstpedagogens roll i 

ett utställningsrum och kanske snarare fråga sig vilken roll en utställning kan tillskrivas i 

relation till en pedagog. 

                                                
71 Emilson, Anders (2008) ”Drömlaget” , i Idealism vs. commercialism. Göteborg: University of Gothenburg. 
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36 

 
Bilaga 3: Maud och Birgitta pratar Tumult, exempeluppslag ur ett av häftena producerade 
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