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Det är viktigt att det finns verk som är interaktiva och tillåtande där man som 

betraktare får vara med och säga sitt.  

Det blir en kul känsla när man får delta.  

Det är lite som att bryta regler att göra något förbjudet när man är med i 

konstverket.  

Interaktiva konstverk är när betraktaren deltar i verket när man är med rent fysiskt. 

Jag tycker att det är skoj att få vara med i verket att man får se sig själv i verket.  

Jag tror att interaktiv konst tillför betraktaren något mer och att det behövs.  

Interaktiv konst är som ett lekrum för vuxna. 

Interaktiv konst för mig är när man får göra något med kroppen att man deltar 

aktivt i verket. 

 

Citat av Elin, Karolina, Elin, Alexander, Sofia, Cattis, David, Kaisa. 
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Abstrakt 
Jag har i min uppsats undersökt interaktiv konst tillsammans med åtta gymnasieelever 

i kursen Nutida konst. I mitt yrke som bildlärare har jag upplevt att elever tycker att 

samtidskonsten är svår att förstå och de har svårt att ta den till sig.  

Syftet med undersökningen har varit att se hur mina elever möter och resonerar kring 

samtidskonsten och då främst interaktiv konst. De har fått möta, undersöka och arbeta 

praktiskt med samtidskonst och i synnerhet interaktiv konst, för att jag tror att det 

ökar deras förståelse för hur konstnärer, konstscenen och kontexten har förändrats 

från 1960-talet fram till idag. Eleverna har mött samtidskonst både via föreläsningar 

och via museibesök där vi tillsammans har analyserat vad som kan räknas till 

interaktiv konst. Eleverna har sedan själva fått göra ett interaktivt verk, där kan jag se 

vad de tog fasta på som de upplevde som interaktivt. Jag tycker att det är viktigt att 

eleverna får göra själva då blir det mer synligt både för dem själva och för mig hur de 

tänker. Frågeställningarna jag utgått ifrån är hur uppfattar eleverna den samtidskonst 

som de möter och undersöker i kursen Nutida konst? Vad tar eleverna själva fasta på 

när de skapar sina interaktiva verk? Väcker interaktiv konst en ökad förståelse och 

intresse för samtidskonsten hos mina elever? Genom att bland annat utgå ifrån 

kroppens fenomenologi har jag analyserat elevernas interaktiva verk. 

 

Jag kan se i min undersökning att eleverna upplever den interaktiva konsten som mer 

lättillgänglig, genom att konsten är mer tillåtande är den lättare att förstå. Genom att 

man som betraktare får röra och göra i konstverket, man använder kroppen. Att 

använda kroppen gör att man får en annan upplevelse av konstverket och att det är 

lättare att komma ihåg, man får ett kroppsligt minne. Min undersökning pekar också 

på att interaktiv konst kan vara en inkörsport till samtidskonsten och genom att låta 

eleverna göra egna verk får de själva sätt sig in i hur, var och vad man kan gör, samt 

vad samtidskonst kan vara.  

 

Min interaktiva gestaltning har många bottnar, där jag utgått från kyrkan, kvinnliga 

uttryck, feminism och ungdomskultur. Utgångspunkten var Leonardo da Vincis 

Nattvarden där mina elever fick agera lärjungar. Även här är mina elever i fokus.   
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Kapitel 1 

Bakgrund  
Jag har arbetat som bildlärare sedan 1999 i Håbo kommun. Fram till hösten 2005 

arbetade jag på grundskolan och undervisade elever från årskurs fem till nio. Hösten 

2005 startade kommunen Estetiska programmet, där har jag sedan starten undervisat i 

bild och form, kultur och idéhistoria, historia och nutida konst samt andra estetiska 

kurser. Estetiska programmet är nytt och jag har varit med och utformat det. Sedan 

hösten 2006 är jag också programansvarig och har då det övergripande ansvaret för 

programmet. Jag har under årens lopp träffat en hel del elever då man på grundskolan 

som bildlärare har många och ibland stora grupper. På gymnasiet är det mer gynnsamt 

då grupperna är mindre och man träffar eleverna betydligt mer då de läser fler timmar 

i veckan.  

 

Många människor jag känner, de elever jag mött i min undervisning och även jag 

själv har ibland svårt att ta till sig samtidskonst. Jag upplever ofta att de vill förstå 

direkt vad de ser och att verket ska vara tekniskt skickligt utfört. Konst ska upplevas 

som vackert i första hand och får inte väcka anstöt eller upplevas som att betraktaren 

själv kunde göra verket. Men måste konst upplevas som fint och vackert för att 

betraktaren ska få en positiv upplevelse? Jag menar att man inte behöver tycka om 

allt. Känslan när man möter ett konstverk kan vara svår och verket kan väcka anstöt. 

Om betraktaren är medveten om detta kan det vara en utgångspunkt till vidare 

diskussion och arbete. Många konstverk idag kommunicerar och interagerar med 

betraktaren, jag har upplevt att mina elever tycker om dessa verk då de blir en del av 

verken. Särskilt om de får använda fler sinnen än bara synen. 

 

Många samtidskonstnärer låter sina verk interagera med betraktaren. I Pippilotti Rists 

videokonst blir kroppen ett med de meditativa videoverken. Jag blir förundrad när det 

sitter fast någon pytteliten figur som vill bli räddad ur trappen eller så sitter man i 

jättestora soffor och väljer vilken video som ska ses av Pippilotti från en gigantisk 

fjärrkontroll.1 Jacob Dahlgren är också en konstnär som vill integrera betraktaren i 

sina verk. Han låter oss smekas av tusentals färgade band som hänger från taket, där 

mellan banden kan man gömma sig eller finna en ny bekant. Betraktaren kan även 

                                                
1 Magasin 3, utställning 10/2 – 17/6 2007, Pipilotti Rist ”Gravity, be my friend” 
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vara med och skapa i hans verk då man erbjuds att kasta röda pilar på en hel vägg 

fylld med piltavlor och så vidare.2 I Bili Bidjockas verk ”Den oändliga skriften eller 

Världens största bok” får betraktaren skriva eller rita i jättestora böcker samtidigt som 

handlingen spelas in och man ser sig själv med viss fördröjning.3  

 

I Pippilotti Rists verk är det betraktaren som får välja vad som ska ses på TV:n. 

Betraktaren blir också ett med verket då rummet är fyllt av videoprojektioner. I Jacob 

Dahlgrens verk formar betraktaren verket när pilarna kastas på piltavlorna. I Bili 

Bidjockas bok är sidorna tomma tills betraktaren har fyllt dem med sina texter och 

bilder. Men var går gränsen för att betraktaren ska känna sig delaktig i ett verk? Är 

det interaktivt att betrakta en tavla eller är det interaktivt först när konstnären byggt 

upp en rumslighet där jag som betraktare måste gå in och röra mig runt för att kunna 

uppleva verket? Eller är det när betraktaren får ta och göra egna spår i verken? Kan 

den interaktiva konsten vara en inkörsport till att öka förståelsen för hur den samtida 

konsten ser ut och kan se ut samt dess ursprung? 

Dessa frågor och mina elevers uppfattning om samtidkonst har inspirerat mig till att 

undersöka interaktiv konst vidare. 

 

Jag har valt att undersöka dessa frågor tillsammans med åtta elever som går tredje året 

på estetprogrammet i kursen Nutida konst. Vi undersöker samtidskonst med fokus på 

interaktiv konst teoretiskt, då eleverna utifrån föreläsningar och museibesök 

diskuterar och reflekterar över vad de sett och upplevt, till att de själva ska undersöka 

och göra interaktiva verk som ska ställas ut. Jag anser att det är viktigt att eleverna får 

arbeta praktiskt och använda sina tankar och idéer till att visa hur de uttrycker 

interaktiv konst konkret för andra, då blir deras process synlig. 

 

Är syftet med Pippilotti Rists, Jacob Dahlgrens och Bili Bidjockas verk att ge 

betraktaren ett kroppsligt minne? Saknar dessa verk ett djupare budskap?  

Lars Vilks menar att det är påfallande hur konst som är interaktiv ofta innehåller 

banala åtbörder där själva konstverket reduceras till det underordnade och där den 

sociala kontaktsituationen är det centrala. Enligt Vilks dyker detta upp under mitten 

av 1990-talet. Vilks säger vidare att konstnärer som arbetar med interaktiv konst rör 
                                                
2 Moderna museet, Modernautställningen 18/2 – 7/5 2006. 
3 Moderna museet, Africa Remix 14/10 2006 – 14/1 2007. 
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sig inom ett område där man bedriver praktiska och teoretiska undersökningar av det 

sociala rummet, där interaktionen mellan konst och publik är det väsentliga.4 Kommer 

mina elever att ha en ”djupare” innebörd i sina interaktiva konstverk, vilket Vilks 

antyder saknas, eller kommer de att fokusera på mötet mellan betraktaren och 

konstverket? 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur mina elever möter och resonerar kring samtidskonst 

med betoning på interaktiv konst. Tillsammans undersöker vi den förändrade 

konstscenen och interaktiv konst både teoretiskt och praktiskt. Jag tror att det är 

viktigt att låta eleverna möta, undersöka och arbeta praktiskt med samtidskonst och i 

synnerhet interaktiv konst. Jag har en tanke om att det kan öka deras förståelse för hur 

konstnärer, konstscenen och kontexten har förändrat från 1960-talet fram till idag. 

Samtidskonsten är enligt min mening viktig då den är en kommentar till hur vårt 

samhälle ser ut och skapar en förståelse för vår egen tid (här och nu).  

Mitt syfte är också att genom ett eget gestaltande arbete undersöka den interaktiva 

konstens möjligheter, dels för att få perspektiv på elevernas gestaltande undersökning 

och dels själv få undersöka interaktiv konst. 

Frågeställningar 
Hur uppfattar mina elever den samtidskonst som vi möter och undersöker i kursen 

Nutida konst?  

Vad tar mina elever själva fasta på när de skapar egna interaktiva verk och hur 

resonerar de kring interaktiviteten i sina verk? 

Väcker interaktiv konst en ökad förståelse och intresse för samtidskonsten hos mina 

elever? 

Urval och avgränsning  
Jag kommer att undersöka västerländsk samtidskonst som på något vis kan sägas vara 

interaktiv med betraktaren. Jag undersöker detta tillsammans med åtta stycken 

gymnasieelever i årskurs tre i kursen Nutida konst. Det är två killar och sex tjejer i 

åldern 18-20 år. Eleverna går på det Estetiska programmet, fyra elever läser bild- och 

forminriktningen, där en läser textil inriktning, två elever läser teater och två läser 

musik. Kursen Nutida konst är en karaktärsämneskurs på det Estetiska programmet; 

                                                
4 Vilks, Lars, konstteori, http://www.vilks.net.se/konst del 4. 
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alla elever oavsett inriktning läser den.5 Kursen är placerad på vårt program i år tre 

när eleverna innan har läst historia, kultur och idéhistoria. Dessa kurser sträcker sig 

från förhistorien fram till 1960-talet. Kursen Nutida konst ska orientera om nutida 

uttryck inom olika konstarter, den ska också klargöra nutida konstarters beroende av 

historien och den ska även ge perspektiv på sambanden mellan konstnärligt uttryck, 

publik, samhälle och kulturpolitik. Därutöver ska kursen ge kunskap om nationella 

och internationella strömningar och aktuella begrepp i konstdiskussionen.6 

 

Min undersökningsgrupp representerar tre av dessa konstformer och de ska i sina 

egna interaktiva verk utgå i från sin inriktning. Jag valde att arbeta med interaktiv 

konst tillsammans med denna grupp på grund av gruppens storlek och för att de 

representerade olika ingångar i att arbeta med interaktiva verk, eftersom de går olika 

inriktningar.  

Empiriskt material  

Bakgrund till min empiriska undersökning 
Jag har arbetat praktiskt i form av workshops med mina elever där vi utgått ifrån verk 

ur samtidskonsten. Vi har fått direkta upplevelser i form av museibesök, teater och 

dansföreställning, där eleverna skrivit ner reflektioner kring givna frågeställningar 

men även egna reflektioner som de har nytta av i sitt undersökande arbete med 

interaktiv konst. Det har även varit en rad föreläsningar där vi tittar och diskuterar 

samtidskonst, interaktiv konst, vad som är konst, var är konst, kontextens betydelse 

och så vidare.7 

 

Reflektionerna har fungerat som utgångspunkt för vidare arbete där eleverna har fått 

välja att göra ett verk som är interaktivt med betraktaren. De fick själva välja hur de 

ville uttrycka sig i temat ”ungdomskultur”, men de var tvungna skriva ner och skissa 

på hur de skulle uttrycka sig inom temat.8 De har fört en personlig loggbok kring sina 

tankar och idéer som kom upp under arbetets gång, där analyserade de varför de valde 

som de gjorde och hittade olika utgångspunkter och infallsvinklar i sitt arbete. Temat 

”ungdomskultur” valde jag för att där känner sig eleverna hemma och där är det 

                                                
5 Karaktärsämne är ett ämne som är specifikt för ett program, i detta fall Estetiska programmet. 
6 www.skolverket.se Kursinfo, Gymnasial utbildning, Kurser, Nutida konst. 
7 Se bilaga 1 
8 Se bilaga 2 
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lättare för dem att identifiera sig. Valet av tema stämmer även bra överens med det vi 

diskuterat i kursen om populärkultur, visuell kultur och om att finna metoder att 

analysera och ta in det i undervisningen. 

 

Eleverna har gjort en utställning av sina färdiga interaktiva konstverk på en offentlig 

plats där det fanns olika människor som kunde se och uppleva deras verk. Jag arbetar 

i en skola där det kommunala biblioteket ligger i skolan så många av 

kommuninvånarna kommer till våra lokaler, vilket gjorde den lokalen lämplig att 

ställa ut i. 

 

Jag har under hela kursens gång dokumenterat vad jag gjort, hur jag lagt upp mina 

lektionsförslag till att beskriva hur lektionerna föll ut. Jag har också fotograferat 

elevernas arbete och rummet vi arbetat i.  

Min interaktiva gestaltning 
Jag har själv arbetat undersökande med att utforma ett interaktivt konstverk som 

bygger på betraktarens delaktighet samtidigt som mitt verk har en djupare mening. 

Jag tycker att det är viktigt att undersöka interaktiv konst praktiskt för att få syn på 

vad det är och kan vara. Jag har försökt att hålla mitt och elevernas arbeten åtskilda 

men eftersom interaktion mellan mig och eleverna konstant sker så påverkas vi 

oundvikligen av varandra. Tolv av mina elever (kvinnor) är med i mitt verk, men 

detta skedde efter att de var klara med sina interaktiva konstverk. Att jag själv har 

undersökt och gestaltat detsamma som mina elever gör att jag har fått in flera 

dimensioner på hur man kan tänka om och gestalta interaktiv konst och vad som 

upplevs som interaktivt. 

 

Jag har i mitt verk utgått från kyrkan, kvinnliga uttryck och ungdomskultur. Kyrkan 

har i det västerländska samhället velat utgöra en gemensam grund för människor i 

samhället, men detta har ändrats successivt från 1500-talet till att vi idag lever i ett 

alltmer sekulariserat samhälle. I det svenska samhället och i skolan premieras 

individen och inte gruppen. Det är också så att mannen fortfarande är norm. Allt 

baseras på att man ska klara sig själv, ”ensam är stark” och så vidare. Jag har arbetat i 

min undersökning med färger, ljus, text och symboler från den kristna kyrkan.  
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Jag har utgått ifrån konstverket Nattvarden målad av Leonardo Da Vinci 1495-1498, 

en målning känd för de flesta, den är starkt förknippad både med kristendomen och 

konsthistorien. Jag har undersökt vad som händer under Nattvarden och vad de olika 

personerna representerar och har utifrån mina erfarenheter översätt innehållet till 

kvinnor som betyder något för mig, dessa kvinnoporträtt har jag tryckt på tröjor. Jag 

har även arbetat med ord som representerar dessa starka kvinnor och valde att arbeta 

med tröjtryck för att de har stor genomslagskraft. Kläder säger vem du är samtidigt 

som de ger ett budskap. Mina elever (kvinnor) representerar lärjungarna i mitt verk, 

en feministisk replik på kyrkan och samhället, mina elever upplever jag som starka, 

ödmjuka och positiva och de var självklara att ha med i verket.9 

Metod och studiens uppläggning 
Arbetsgången har varit att jag lagt upp kursen Nutida konst teoretiskt och 

upplevelsebaserat. Elevernas deltagande i kursen och processen med att göra ett eget 

verk som är interaktiv med betraktaren dokumenterade jag med hjälp av etnografisk 

metod. Jag har själv undersökt i min gestaltning hur pass mycket man kan låta 

betraktaren vara med i verket, hur pass interaktivt det kan vara.  

 

Min undersökning bygger på etnografisk metod, det vill säga att jag strävar efter att 

förstå mina elevers sätt att lära och förstå och fånga in deras erfarenheter genom deras 

handlingar och utsagor. Jag som forskare ska se bakom deras handlingar och det de 

säger samt undersöka detta över tid, detta görs genom observationer, intervjuer och 

plats- och miljöbeskrivningar, loggar med mera.10 Allt material samlas in och 

analyseras utifrån fenomenologisk teori, där jag utgått ifrån kroppens fenomenologi. 

Jag har valt etnografisk metod därför att jag som forskare kommer nära det jag 

undersöker och får en förståelse för det jag undersöker utifrån ett inifrån perspektiv. 

 

Jag har arbetat med studiens åtta elever i tre år och är mentor till tre av dem, vilket 

betyder att jag är välbekant med dem. Att jag känner dem väl kan vara en fördel då 

jag känner gruppen, Birgitta Kullberg som själv är lärare och har gjort etnografiska 

studier i klassrummet säger att det är bra att man är insatt i miljön man studerar. Det 

är dock viktigt att vara reflektiv och skriva ner allt man varit med om direkt efter 

                                                
9 Gestaltningen/verket visas under Konstfacks vårutställning, maj 2008. 
10 Kullberg Birgitta (1996/2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur s. 12. 
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observationspassen.11 Det som är positivt i min undersökning i enlighet med 

Kullbergs resonemang, är att jag har en väl etablerad kontakt med mina elever och 

den miljön vi arbetar i och kan då agera som deltagande observatör. Som observatör 

kan jag växla mellan att vara en del i gruppen till att se på gruppen utifrån.12 I mitt fall 

blir deltagandet i gruppen att jag arbetar med att sätta samman utställningen som 

curator och att jag arbetar själv med mitt interaktiva verk. Kullberg säger att  

 
Etnografisk forskning i klassrummet, i likhet med alla etnografiska fält, kräver engagemang, 

aktivt lyssnande. Detta liknar, utifrån sett, det en lärare sysslar med i vardagen. En lärare 

tränar sig i att aktivt lyssna, i att förstå innehållet i mötet mellan lärande och undervisning 

samt i att försöka se saker och ting ur elevernas perspektiv. En lärare försöker att förstå vilka 

behov eleverna har och försöker dessutom att analysera situationer och händelser.13 

 

Detta resonemang gör att jag inte behöver oroa mig för att inte vara tillräckligt 

”objektiv”, eller inte kunna upprätta tillräcklig distans till dem jag undersöker. Även i 

min forskarroll har jag nytta av att etablera närhet till mina elever. Det är dock oerhört 

viktigt att vara reflektiv, observant och att försöka se bortom det vanliga samt att 

dokumentera. 

Tidigare forskning 
Jag har inte funnit någon undersökning eller avhandling som undersökt interaktiv 

konst och unga eller huruvida interaktiv konst kan öka elevernas förståelse för 

samtidskonsten. Däremot finns en hel del undersökningar som tar upp interaktivitet 

men då med datorn och teknik som undersökningsområde. En uppsats som tangerar 

min undersökning är från 2005 och har titeln Nutida konst; Att skapa konstnärliga 

utövare från alla samhällsgrupper.14 Uppsatsen tar upp den nutida konstens potential 

som undervisningsmaterial och visar att dagens mångfacetterade, gränsöverskridande 

och ibland svårfångade konstverksamhet kan göras både lättillgänglig och intressant 

för elever som innan tyckte att samtidskonst var knepigt och trist. En annan uppsats 

som tangerar min är Konst och verklighet en undersökning om högstadieelevers möte 

och arbete med samtidskonst inom skolans ramar. Uppsatsen undersöker hur 

                                                
11 Ibid., s, 94. 
12 Ibid., s, 96. 
13 Ibid., s, 97. 
14 Cuzner, Lars 2005, Nutida konst; Att skapa konstnärliga utövare från, alla samhällsgrupper, Umeå 
universitet, Bildinstitutionen, C-uppsats  
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ungdomar talar om egna och andras konstverk. Vilka begrepp och symboler som 

återkommer och hur de använder sig av dessa i sitt eget bildskapande.15 Den danska 

konstnären och bildpedagogen Helen Illeris har undersökt det hon kallar estetiska 

lärandeprocesser i ett senmodernt perspektiv, hon forskar på visuell kultur som 

pedagogiskt forskningsområde och konstpedagogik med utgångspunkt på förmedling 

av samtidskonst. Det som är intressant för mig i hennes forskning är bland annat 

hennes diskussioner kring hur skolungdomar resonerar kring samtidskonst, att 

samtidskonsten måste tala till dem subjektivt annars är den ointressant. Illeris ger 

exempel på hur man i skolan kan arbeta för att vidga och utveckla elevers uppfattning 

om samtidskonst, genom att elever får pröva att arbeta praktiskt med samtidskonst 

kan de bland annat få syn på sig själva.16 

Teoretiska ingångar 

Tolkningsram: Den förändrade konstscenen från 1960-talet 
Konst i form av målningar och skulpturer har under lång tid visats på museum eller i 

”den vita kuben”, där den som varit intresserad och insatt i konst varit den främsta 

besökaren. 17 Konst på museum har räknats till finkulturen där man som besökare bör 

vara någorlunda insatt i konstvärlden. 

  

Detta har sedan 1960-talet kommit att luckras upp allt mer och konstnärer har undan 

för undan ifrågasatt konstbegreppet och var konstscenen ska vara, vem som ska se 

och möta det som konstnärerna gör har blivit en viktig fråga. Marcel Duchamp var 

den första att ifrågasätta både vad som var konst och i vilken kontext det blev konst 

redan under 1910-talet, när han presenterade en flasktorkare på ett galleri. Genom att 

sätta bruksföremålet i en annan kontext, det vill säga på galleriet, så förändrades 

läsarten på föremålet och publiken såg på det med nya ögon. Konstnärer har sedan 

dess undersökt kontexten, och om det är den som är det viktiga och inte föremålets 

inneboende kvalitet.18 

                                                
15 Engholm Katarina Kicki (2004), Konst och verklighet en undersökning om högstadieelevers möte 
och arbete med samtidskonst inom skolans ramar, Konstfack, Institutionen för bildpedagogik, 
Magisteruppsats. 
16 Illeris Helene (2006), ”Aestetiske laereprocesser i et senmoderne perspektiv”, Uttryck, intryck, 
avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006. 
17 Malmquist Karin (1999), Konst är konst allt annat är allt annat, en skrift om samtidskonst för lärare, 
Stockholm: Lärarförbundet och Edsvik konst och kultur s. 47. ”Den vita kuben” är gallerierna och 
museernas rum.  
18 Ibid. 
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Formerna för att uttrycka sig som konstnär har förändrats och blivit fler; från 

målningar och skulptur till ny teknik som video, film, DVD, datorn, skriftliga 

dokument, kartor och språk. Konstnärerna söker sig nya vägar för att uttrycka mening 

och föreställningar i konsten.  Den egna kroppen kan användas i performance, 

happenings, events för att undersöka eller uttrycka något specifikt.19 Platsen blir också 

viktig för var konsten visas. Platsbaserad konst där platsen är bestämd på förhand och 

inte går att byta ut. I och med att konsten visas på en bestämd plats och i vissa fall är 

gjord i ett förgängligt material ifrågasätts även det ekonomiska värdet, vilket gör 

konsten icke kommersiell.20 Idébaserad konst eller icke materiell konst är när verket 

aldrig kommer att visas i sin färdiga form utan bara som konst i sitt första skapande 

stadium, idén är det primära.21  Även kontexten för var konsten visas förändras, även 

om man kan säga att den ”vita kuben” fortfarande är den mest dominerade formen att 

visa konst i.  

 

1990-talets konst och framåt har inte inneburit så stora förändringar i vad, var och hur 

konstnärer utrycker sig. Men en tendens som kan ses är en nostalgisk längtan till 

verkligheten, det äkta, det sinnligt påtagliga. Många nittiotalskonstnärer förhöll sig 

kritisk till åttiotalets konst som de såg som allt för teoretisk intellektuell. Vilket ledde 

till att konsten under nittiotalet drogs till en mer direkt, orastrerad och fysiskt påtaglig 

upplevelse. Konstnärer började arbeta med att skapa bilder eller situationer där direkta 

kroppsupplevelser står i centrum istället för att konstverken skulle utlösa intellektuella 

tankekedjor.22 Konstnärerna började intressera sig för en större och mer direkt publik 

kontakt, att väva in betraktaren som en viktig del i att fullborda verken kallas för 

relationell estetik. Konstnärer som arbetar med relationell estetik arbetar med 

praktiska och teoretiska undersökningar av det sociala rummet och interaktion mellan 

konst och publik. Konstnärerna undersöker något tillsammans med betraktaren, konst 

och vetenskap går ihop och bildar ett verk.23  

 

                                                
19 Ibid., s. 48. 
20 Ibid., s. 45. 
21 Ibid., s. 46. 
22 Ibid., s. 55. 
23 Ibid., s. 54 f. 
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Vad är interaktivitet och vad betyder det? Ordet interaktion betyder samverkan, 

samspel; en process där grupper eller individer genom handlande ömsesidigt påverkar 

varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester symboler och så vidare. Ordet 

interaktiv är ett ord som ursprungligen används i databehandlingssammanhang och 

handlar om program som är då människor och dator på ett dialogliknande sätt 

växelvis bidrar till att den önskade uppgiften utförs.24  

 

Är det som Lars Vilks menar, att den sociala kontaktsituationen är det centrala, att i 

det sociala rummet är det mötet mellan konst och publik som är det väsentliga när 

konstnärer uttrycker sig i interaktiva verk? För att det ska hända något krävs av all 

konst att det blir ett möte mellan betraktare och verk. Jag vill hävda att all form av 

konst är interaktiv i mötet med betraktaren, men att interaktivitet ser olika ut beroende 

på verket. Samtidskonsten kräver betydligt mer engagemang av sin publik då den 

uttrycks i olika tekniker, medier, språkligt och där platsen ibland är given för att man 

som betraktare ska kunna uppleva verket. Gränserna mellan konst och vetenskap som 

exempelvis etnografi liksom andra estetiska uttrycksformer som arkitektur och mode 

luckras också upp.  

Teorier om ett utvidgat fält, plats och kroppslig upplevelse 
Rosalind Krauss teorier om ”skulptur i det utvidgade fältet” samt utvecklingen till 

interaktiv konst är viktiga i mitt arbete. De beskriver hur skulptur har utvecklats mot 

att bli platsspecifik, hur olika tekniker och material används, hur skulptur visas i olika 

kontexter. Teorierna undersöker även platsen, vem konsten är till för, liksom 

materialet som den är utförd i. Jag utgår från teorier om skulptur i det utvidgade fältet 

därför att det kan ses som början till utvecklingen mot interaktiv konst. 

 

Fenomenologi undersöker bland annat kroppslig erfarenhet när man möter konst, den 

direkta upplevelsen av verket. Jag återkommer till detta längre fram i samband med 

Rosalind Krauss och Sven-Olov Wallensteins teorier respektive diskussioner om 

skulptur i det utvidgade fältet, där fenomenologi som filosofi och teori ingår.  

 

Minimalismen på 1960-talet räknas till den sista -ismen och den pekar bland annat 

framåt mot konceptkonst, jordkonst och platsspecifik konst. I de minimalistiska 

                                                
24 Nationalencyklopedin (1992), Höganäs: Bra böcker , Band 9, s 504. 
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verken är det form, yta, och proportioner som är det viktiga, inte innehållet. Form, yta 

och proportioner, var de egenskaper som människans estetiska sinne skulle tolka.25 

 

Under minimalismen blir det rumsliga och platsen där verken visas viktig. Beroende 

på hur betraktaren rör sig i rummet förändras intrycket av verket. Som betraktare blir 

man kroppsligt med i ett verk där konstnären har använd sig av rummet i så kallad 

installationskonst. Installationskonst är då konstnären medvetet inkluderar rummet 

eller platsen i konstverket. Installationer kan innehålla olika objekt som tavlor, texter, 

autentiska föremål, organiska material, video, sammanställda i ett konstnärligt syfte 

och enligt en genomtänkt idé. Objekten som ingår i installationen kan ha funnits 

tidigare eller tillverkats för utställningen. En installation innefattar ofta ljud och 

lukter, den är inte bunden att visas på museum eller gallerier och har som regel en 

tillfällig karaktär. Installationskonst befästes som egen konstart under 1970- och 

1980-talen.26  

 

Konstkritikern och professorn Rosalind Krauss hävdar att postmodernismens 

utvidgade fält uppstår vid ett specifikt ögonblick i den nutida konstens historia, det är 

en historisk händelse med en bestämd struktur.27 Artikeln är skriven 1979 och är en 

början till att kartlägga strukturen kring den postmoderna skulpturens utvidgade fält. 

Krauss skriver: 

 
Under de senaste tio åren har de mest överraskande saker kommit att kallas skulptur: smala 

korridorer med videomonitorer i vardera änden; stora fotografier som dokumenterar utflykter 

på landet; speglar som placerats ut i egendomliga vinklar i vanliga rum; tillfälliga linjer som 

tecknats upp med öknen som underlag. Dock verkar det inte finnas något som skulle kunna ge 

alla dessa brokiga försök rätten att göra anspråk på någon som helst rimlig definition av 

skulpturkategorin – det vill säga om inte denna kategori skulle kunna töjas ut i det oändliga.28 

 

Under 1960-talet börjar skulptörer intressera sig för vad skulptur inte var. Om det inte 

är landskap eller arkitektur är det då skulptur? Om man sätter samman olika termer 

som inte deltagit i konsten tidigare som landskap och arkitektur vad händer då? 

                                                
25 Malmquist Karin, (1999), s 40. Människan tillskrevs det estetiska sinnet under 1700-talet. 
26 Nationalencyklopedin (1992), Höganäs: Bra böcker, Band 9, s 492. 
27 Krauss Rosalind (1979), ”Skulptur i det utvidgade fältet”, Minimalism och postminimalism, 
Skriftserien Kairos nummer 10, Umeå: Raster förlag, s. 171. 
28 Ibid., s. 159. 
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Krauss säger att vi i vår kultur har haft svårt att tänka oss det sammansatta, men andra 

kulturer har det inte lika svårt, exempel japanska trädgårdar som både är landskap och 

arkitektur. Genom att tänka in andra termer som landskap och arkitektur så uppstår ett 

utvidgat fält där skulptur är en av många termer i periferin av ett fält där det finns 

andra annorlunda strukturerande möjligheter. Att tänka och uttrycka sig i det 

utvidgade fältet gjordes av många konstnärer samtidigt kring slutet på 1960 och 

början 1970-tal. Robert Smithson, Richard Serra, Walter de Maria, Sol LeWitt med 

flera. Inom ”den postmoderna skulpturen”, uppstår nya termer som ”markerade 

platser”, där verk görs direkt på platsen i naturen och måste ses där under en viss tid, 

till exempel Robert Smithsons ”Spiral Jetty” 1970. Den postmoderna skulpturen sätts 

samman i rummet utifrån en mångfald av termer som har övertaget inom en kulturell 

situation där vilket medium som helst kan användas för att uttrycka detta – som foto, 

film, böcker, speglar, skulptur och så vidare. Detta ger konstnärerna stora möjligheter 

att utforska och utveckla skulpturen i ett utvidgat fält.29 

 

Konstteoretikern Sven-Olov Wallenstein diskuterar skulptur i det utvidgade fältet med 

utgångspunkt i minimalismen och ställer bland annat frågan om minimalismen är ett 

steg bort från objektets och verkets autonomi, en öppning mot rummet, miljön och 

kontexten.30 Wallenstein tar upp Donald Judd som 1965 hävdar i en av minimalismens 

första programtexter att tredimensionalitet är objektets fysikalitet och närvaro, miljön, 

installationen i ett rum, betraktarens kropp och fysiska samvaro med tinget. I 

minimalistiska verk tvingas man att ta med omgivningen i beräkningen när man 

upplever/tolkar verket.31  

 

Wallenstein tar även upp Robert Morris skrift Anteckningar om skulptur i vilken han 

utvecklar en fenomenologi för det minimalistiska objektet där han vill inringa en 

specifik skulptural kompetens, vilket blir en avgränsning mot måleriet. Underlaget 

och illusionismens problem kan aldrig vara skulpturens eftersom en skulptur är det du 

ser bokstavligt. Rummet, ljuset och materialet är vad det är och inget annat. Enligt 

Morris har skulptur en taktil natur och fokuserar på kroppen och den fysiska 

                                                
29 Ibid., s. 164 f. 
30 Wallenstein Sven-Olov (1996/2003)  ”Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism”. 
Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos nummer 1, Lund: kungliga konsthögskolan, Raster 
förlag, s 120. 
31 Ibid., s.124. 
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beröringen. Morris estetik bottnar i en blandning av fenomenologi och 

gestaltningspsykologi, hur vi kan röra oss runt och uppfatta en given form och 

beskriva den i och med att den fattas samtidigt som den är öppen. Den mänskliga 

kroppen bildar en konstant jämförelseterm tillsammans med skulpturen, vårt fysiska 

deltagande blir avgörande för verkets mening. Wallenstein menar att minimalismen 

öppnar upp mot det yttre och löser upp ramen i vid mening, att gränsen mellan verk 

och betraktare upplöses.32 

 

Arkitekten, fotografen och konstkritikern Miwon Kwon menar att den platsspecifika 

konsten såg ”platsen” som en verklig plats som var unik och sammansatt av olika 

fysiska element som längd, djup, höjd,  struktur och form hos väggar och rum; storlek 

och proportioner hos torg, byggnader eller parker; befintliga förhållande för ljus, 

ventilation, trafikmönster; geografiska särdrag. Den platsspecifika konsten ägnande 

sig åt den miljö som bestämde eller styrde den formellt. Konstens rum var inte längre 

enbart den vita kuben utan en verklig plats där det konstnärliga föremålet eller 

händelsen, skulle upplevas direkt på plats vid en angiven tidpunkt och genom varje 

betraktares subjekts kroppsliga närvaro.33  

 

Kwon menar att den tidiga platsspecifika konsten krävde att platsen och verket var 

odelbart och att betraktarens fysiska närvaro var nödvändig för verkets fullbordan. 

Konstnärerna ville överföra mening från konstverkets inre till tillfälligheten hos dess 

kontext, mot en fenomenologisk modell för kroppslig erfarenhet.34 

 

Kwon delar in den platsspecifika konsten i tre paradigm där jag har tittat på det 

fenomenologiska paradigmet vilket jag har beskrivit ovan. Det passar min 

undersökning då konsten väver in betraktarens subjektiva kroppsliga närvaro, där 

kroppen blir en rumslig förlängning och där konsten upplevs här och nu.35  

 

Fenomenologi betyder läran om det som visar sig. Fenomenologi spänner över ett 

stort fält i min undersökning har jag tittat på kroppens fenomenologi. Edmund Husserl 

                                                
32 Ibid., s.126 f. 
33 Kwon Miwon (1997), ”En plats efter en annan. Anteckningar om det platsspecifika”, Minimalism 
och postminimalism, Skriftserien Kairos nummer 10, Umeå: Raster Förlag, s. 203.  
34 Ibid., s. 204. 
35 Ibid., s. 203 f. De andra två paradigmen är socialt/institutionellt respektive diskursiva platser. 
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tysk matematiker och filosof (1859-1938) introducerade fenomenologin, han menade 

att vi inte kan fånga en beskrivning av det verkliga fenomenet utan bara människans 

upplevelse av fenomenet. Fenomenen finns i människans medvetande och inte i 

omvärlden. Fenomenologisk forskning utgår från människans medvetande hennes 

upplevelser och uppfattningar. Genom att studera utsagor i form av bilder eller 

berättelser ska forskaren utan att blanda in sina erfarenheter och upplevelser beskriva 

och förstå den andres upplevelser och erfarenheter. Den fenomenologiska forskarens 

uppgift är att få syn på den andres medvetande (fenomen, saken som den visar sig). 

Vilket kräver att forskaren är fördomsfri och öppen för varje upplevelse som 

människan har. Varje upplevelse är unik för den enskilda, erfarande människan vilket 

innebär att erfarenheter och upplevelser inte kan generaliseras. Maurice Merleau-

Ponty fransk filosof (1908-1961), menade för att kunna fånga fenomenet så måste det 

genomlevas vilket gör att kroppen får en central roll. Människan existerar genom sin 

kropp i världen och hur den upplevs ser olika ut i olika situationer men även under en 

livstid. Vi möter även andra människor genom deras fysiska kropp. Hur vi upplever 

vår egen kropp präglar vår självbild.36 Han betonar att människans odelbarhet det vill 

säga att vi inte har en kropp utan vi är vår kropp. Kroppen kan inte ses som ett 

speciellt objekt. Han menar att kroppen inte är ett redskap och objekt utan kroppen är 

personlighetens subjekt och det är genom kroppen medvetandet tar form. Det är 

genom våra kroppar vi finns till i världen och gör våra erfarenheter, det är genom 

kroppen vi talar, känner och blir till den själ som tror att den är något i sig själv. 

Kroppen är inte bara ett föremål bland många i världen utan även ett medel för 

kommunikation precis som ett konstverk. Ett konstverk kommunicerar också med 

sina betraktare och väver in deras tolkning i verket. Konstverket uttrycker något 

samtidigt som betraktaren med sin erfarenhet och tolkning utvinner en ny mening som 

inte konstnären kan styra över, detta görs i en kontext tillsammans med andra 

människor vilket skapar en social dimension som blir en del av upplevelsen.37  

 

Det är kanske därför som mina elever upplever att konst som inbjuder betraktaren till 

att delta rent fysiskt ger ett mer bestående minne eftersom det blir ett kroppsligt 

minne. En diskussion om interaktiv konst kan därför ta avstamp i en diskussion om 

                                                
36 Stensmo Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, Uppsala: 
Kunskapsföretaget, s. 105 f. 
37 Merleau-Ponty Maurice (1999), Kroppens fenomenologi, Uddevalla: Bokförlaget Daidalos, s 114 f.  
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skulptur i det utvidgade fältet, där platsen, upplevelsen och kroppen får betydelse för 

verkets fullbordan, till interaktiv konst där konsten för en dialog med betraktaren, 

samt utifrån en teori om kroppens betydelse för att förstå och tolka världen. 

 

Kapitel 2 

Bearbetning och analys 

Hur har eleverna uppfattat konsten de har mött under kursen? 
Under kursen Nutida konst har eleverna mött samtidskonst och interaktiv konst 

genom föreläsningar, diskussioner kring aktuella händelser i konstvärlden, 

workshops, museibesök på Tensta konsthall, Bonniers konsthall samt en workshop på 

Moderna museet.38 Efter diskussioner med eleverna om utställningarna och 

föreläsningarna kan man sammanfatta att de fortfarande tycker att samtidskonsten kan 

vara svår att ta till sig men att de fått en ökad förståelse för var, hur och vad som är 

och kan uppfattas som konst. De vill som betraktare gärna få veta bakgrunden till hur 

konstnären har tänkt kring sitt verk, men de har fått förståelse för att det är viktigt att 

de själva tar med sina erfarenheter i möten med konst, att deras tolkning också räknas. 

Eleverna menar att de utställningar vi besökte inte angick dem, att de som unga inte 

var målgruppen utan äldre som är insatta i konstvärlden och att vissa konsthallar kan 

vara exkluderande för vissa grupper i samhället. Den utställning som de upplevde som 

mest interaktiv var Artist clothing på Tensta konsthall, där man som besökare fick gå 

in i rosa tuber för att kunna se verken.39 Eleverna fick en tydlig bild av att konst idag 

innehåller många olika uttrycksmedel i samma verk, samt att många konstnärer 

arbetar mellan olika vetenskaper där konsten bland annat är ute efter en kroppslig 

närvaro från betraktare för att verket ska bli fullbordat och att samtidskonsten kräver 

mycket av betraktaren. Detta är något som eleverna har använt sig av i sina interaktiva 

verk, vilket kan ses längre fram i uppsatsen.   

Vad är det som gör att man som betraktare känner sig delaktig i ett 
verk? 
Utifrån besöken har vi diskuterat vad som gör att man som betraktare känner sig 

delaktig i ett verk. Det går att se i elevernas interaktiva verk hur de resonerade och 

                                                
38 De utställningar vi sett är Artist Clothing, Against Time och Lars Tunbjörk. 
39 Se översta bilden på uppsatsens titelsida. 
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tyckte i den frågan genom att studera hur de själv har uttryckt sig i sina verk. Som jag 

ser det tycker alla elever att betraktarens närvaro är viktig för att verket ska bli 

fullbordat. Interaktivitet betyder samverkan, en ömsesidig påverkan mellan grupper 

eller individer, en dialog, vilken kan se olika ut i olika konstverk. Det är verkets 

utformning som gör att man som betraktare känner sig delaktig; När verket är gjort så 

att rummet, miljön, betraktarens kropp och fysiska närvaro är nödvändiga för att 

verket ska bli fullbordat. Jag tolkar elevernas utsagor och verk som att när 

betraktarens kropp bildar en jämförelseterm till verket, när gränsen mellan verket och 

den egna kroppen löses upp – då kan han känna sig delaktig. Fenomenologiskt är 

människan odelbar - kroppen och själen är ett. Det är genom kroppen vi erfar världen 

och det är genom kroppen medvetandet tar form. Genom att möta verk som inkluderar 

betraktarens kropp, tidigare erfarenheter och tolkning blir verket fullbordat. Det är 

sådana verk som eleverna upplever som tillåtande mot betraktaren. De inkluderar 

deras tolkning och erfarenheter, liksom deras medverkan för att de ska bli 

fullbordade, något eleverna tyckte var viktigt för att verken ska uppfattas som 

interaktiva.   

 
Jag tycker interaktiv konst är både när rummet skapar en känsla i kroppen och när man får 

vara delaktig i verket, det beror på vad det är.40 

 

Eleverna tycker däremot olika om vad som kan räknas till interaktiv konst. Elin och 

Sofia tyckte inte att man behöver ”röra eller göra” för att det ska bli interaktivt utan 

att det räcker med att verket sätter igång tankar och känslor som gör att betraktaren får 

igång en inre process. Elin och Sofia läser bild och forminriktningen vilket kanske gör 

att de har en annan syn på vad som är interaktiv konst än de andra eleverna. De har 

större vana att göra, möta och tolka konst än de andra eleverna.  

 

Elin menar att det räcker med att se sig själv i verket. Att man som betraktare blir 

synlig i verket, exempelvis genom speglar eller tygskynken räcker för att det ska vara 

interaktivt. Det är enligt Elin viktigt att betraktaren är med och gör verket till vad det 

är, utan betraktarens tillägg blir det inget konstverk.  

 

                                                
40 Intervju med Sofia den 7/2 2008.  
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Sofia menar att om man får gå in i ett verk, i en installation och sitta i möblerna, titta 

på bilderna, lyssna på ljudet så blir det interaktivt med betraktaren, eftersom verket 

skapar en kroppslig reaktion hos betraktaren.  

 

De andra sex eleverna tycker att för att verket ska vara interaktivt måste man som 

betraktare får röra, lägga till eller dra ifrån i verket. Verket ska vara tillåtande mot 

betraktaren. En av dessa sex tycker att man får en kroppslig känsla av tavlor också. En 

elev beskrev vad interaktiv konst är så här: 
 

Interaktivitet för mig är svårt att definiera men det är när man som betraktare känner sig 

delaktig. Känner man sig delaktig, att man på nått sätt påverkar med sin närvaro och syns i 

verket då är det interaktivt. 41 

Vad är interaktiv konst bra för? 
Mina tidigare upplevelser har varit att eleverna tycker om verk som de blir en del av, 

att de kommer ihåg verken bättre när de får använda fler sinnen än bara synen 

stämmer bra med min undersökning. Alla elever tycker att interaktiv konst behövs för 

att den skapar en kroppslig upplevelse och ett minne hos betraktaren som gör att det 

är lättare att komma ihåg verket. Det blir lättare att förstå det. Eleverna tror också att 

man kan nå nya besökare med interaktiv konst, en yngre publik. De uppfattade även 

interaktiv konst som roligare om man som betraktare får vara med och delta och att 

man som betraktare får säga sitt, att det är jag som betraktare som gör konstverket 

helt.  

 
Jag är inte så insatt i konst så för mig känns det roligt att få delta i ett konstverk då förstår man 

det bättre istället för att bara titta.42 
Konst där betraktaren får vara delaktig, gör att vanliga människor får bidra med sina tankar 

och idéer för att konstverket ska bli helt.43 

Det blir inget konstverk förrän betraktaren har sagt sitt/tillfört sina tankar och idéer.44 

Är konsthallen tillåtande eller inte? 
Eleverna uppfattar konsthallen som en strikt miljö med givna regler för hur man ska 

bete sig, men när konsthallarna ställer ut konst som är interaktiv blir det andra 

                                                
41 Intervju med Elin 13/12 2007.  
42 Intervju med Cattis 14/12 2007. 
43 Intervju med Elin den 13/12 2007.   
44 Intervju med Karolina den 13/12 2007.  
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spelregler som gäller. Eleverna tror att konsthallarna kan nå nya målgrupper till 

utställningar om det som visas är tillåtande, att betraktare får delta i verket för att göra 

det helt. Om det som ställs ut är mer tillåtande och bjuder in betraktaren att röra och 

göra kan man nå blinda, döva eller människor med andra funktionshinder, säger 

eleverna. Sofia tyckte att interaktiv konst var ett lekrum för vuxna, och att det var en 

positiv upplevelse.  

 

Elevernas interaktiva verk 
Hur ser resultatet ut av elevernas interaktiva konstverk? Vad har de tagit fasta på som 

de tycker är interaktivt? Vad vill de säga med sina verk, har verken en djupare 

innebörd? Vad säger eleverna själva om sina verk? Jag kommer här att presentera 

utdrag ur katalogtexter sammanställningar av loggboksanteckningar och intervjuer. 

 

Facit  2007  Karolina och Elins katalogtext   

”Vi representerar musik och teaterinriktningen på 

estetprogrammet. I vårt verk vill vi skapa en tanke 

hos människor genom att de ska lyssna och känna 

istället för att bara titta. I vårt interaktiva verk går 

man in, lägger sig på en säng och bara tänker. Här 

får man en chans att pausa i vardagen och ta sig tid 

att fundera över frågor som finns inom oss. Lyssna 

till frågorna och stanna så länge du vill!”45 

 

Karolina och Elin säger att i deras verk var 

interaktiviteten att man fick vara i rummet och ligga på sängen eller golvet, så fort 

man gick in blir man en del av konstverket. Betraktaren lägger sig på sängen eller 

golvet och lyssnar på frågor/påståenden vilket gör att man börjar fundera, miljön är 

tillåtande. De ville att betraktaren skulle slappna av och lyssna på frågorna, helheten 

skulle starta en inre dialog om existentiella frågor och värden. Rummet/installationen 

blev ett slags andrum i en stressad värld.46 

 
                                                
45 Ur katalogtexten till utställningen Interaktiv konst på Bildningscentrum Jan Fridegård (förkortas 
hädanefter BcJF)  december 2007 
46 Intervju med Elin och Karolina den 13/12 2007  
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Combination 2007 Kaisa Maria och Cattis katalogtext 

”Kaisa Maria går bild och form inriktningen Cattis går musikinriktningen. Vi har valt 

att göra en form av undersökning av hur ungdomar påverkas av olika slags musik.                              

Vår idé är att få fram en känsla av musiken där känslan ska målas ner.  Känslorna som 

kommer fram ska målas på väggar som är täckta av papper. Vi har två olika rum med 

två olika färger på väggarna– svart och vitt. För att få fram ännu starkare känslor ska 

vi sätta in färgade lampor som ger ett visst ljus, vi ska ha rött sken i det svarta rummet 

och blått i det vita rummet. Vi har två olika musikstilar som är typiska för ungdomar, 

dock lite överdrivna, som spelas i rummen. I rummet med svarta väggar ska lugnare 

musik spelas, i det vita rummet spelas mer hysterisk musik. Vi ska se hur 

kombinationen av färg och musik påverkar sinnet och känslorna. Vi har riktat oss på 

alla esteter då de förmodligen tar uppgiften seriöst. De som får i uppgift att måla i 

dessa rum får efteråt i uppgift att beskriva kortfattat om vad de målat och vilken 

känsla rummet framkallade”.47   

 

Jag undrar vad fick betraktaren för kroppslig reaktion av de två rummen och var de 

olika reaktioner? Dessa två rum har olika färger och musik, ett rum var rött och svart 

med musik av Danny Elfman det andra var vitt och turkost med hardcore musik. 

Betraktaren fick instruktioner innan de besökte de två rummen, samt ett tillhörande 

frågeformulär om hur de uppfattade rummen. Betraktaren fyllde sedan i formuläret 

som lämnades in för tolkning av Kaisa och Cattis. De ville ta reda på hur musik och 

färg påverkar människor och på vilket sätt. 48 Cattis och Kaisa säger att de sexton 

personer som deltog i undersökningen tyckte alla om att de fick vara en del av verket. 

De olika rummen med färger och musik påverkade också deltagarna, hur de målade i 

                                                
47 Ur katalogtexten till utställningen Interaktiv konst på BcJF december 2007 
48 Bilaga 4 frågeställningarna som de delade ut till deltagarna. 
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ett av rummen blev man lugn och i det andra mer stressad. Cattis och Kaisa blev 

nöjda med resultatet.49  

 

Samhällets speglar 2007 Elins katalogtext  

”Jag går bild och form inriktningen. 

Mitt konstverk ska spegla samhället. 

Vad som påverkar oss ungdomar 

och vad som skiljer sig från våra 

föräldrars ungdomssamhälle. Hur 

vår populärkultur har påverkats av 

influenser som fanns i samhället för 

redan 40 år sedan.”50 

 

Elin beskriver sitt interaktiva verk som en mobil med speglar och bilder på var sida, 

som betraktare ska man se sig i speglarna samt bilderna på andra sidan och börja 

fundera på hur man påverkar samhället och på hur samhället påverkar. Verket är tänkt 

att spegla samhället. Man såg även andra i speglarna när man var flera som deltog i 

verket samtidigt det blev en extra effekt. Det fanns även en fråga som betraktaren 

kunde utgå ifrån när de tittade på verket. Det interaktiva i Elins verk är att bilden av 

dig är en del av verket.51 

 

Världen i ett papper 2007 Alexanders katalogtext 

”Jag går bild och form inriktningen. Tanken med att göra 

en bok med andra unga är att få reda på vad ungdomar 

tycker om att vara ung idag. Alla kan bidra med en bild 

som representerar vad de tycker om att vara ung idag. De 

bilder jag får in ska jag sätta samman till en bok som alla 

kan ta del av, den kommer att finnas i BcJF´s café.” 52 

 

                                                
49 Intervju med Kaisa och Cattis den 14/12 2007  
50 Ur katalogtexten till utställningen Interaktiv konst på BcJF december 2007 
51 Intervju med Elin den 13/12 2007. 
52 Ur katalogtexten till utställningen Interaktiv konst på BcJF december 2007 
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Alexander säger att hans verk utgår ifrån att besökaren ska vara med och forma 

resultatet, de ska rita bilder som har med ungdomskultur att göra och stoppa ner i en 

låda. Sedan skulle han sätta samman bilderna till en bok. Alexander tycker att hans 

konstverk blev i allra högsta grad interaktivt då det är besökaren som är med och 

formar verket med sina bilder.53 Tyvärr så satte han inte samman bilderna till en bok. 

Alexander förklarar det med att, alla bilderna inte innehöll motiv av ungdomskultur. 

Han tyckte att de flesta besökarna tog uppgiften på allvar. Han fick in tjugo bilder och 

texter. Exempel på bildinnehåll var blommor, playstation, datorer, grafitti, noter och 

kludd. 

 

Kroppskonst 2007 Sofias katalogtext 

”Jag går bild och form inriktningen. En installation som handlar om tatueringar som 

är en form av levande konst. Jag vill att betraktaren ska få en känsla av hur det är att  

vara på en tatueringsstudio. I installationen ingår fotografier från ”Teds tatto studio”, 

fotografier på tatueringar som mina vänner och jag har på kroppen.” 54 

 

Sofia beskriver sin gestaltning så 

här, jag gjorde ett väntrum till en 

tatueringsstudio, en installation 

med en matta, ett bord, stolar, 

fotografier och en målad tavla av 

en karp. Hon tänkte ha med 

ljudet av hur det låter när man 

tatuerar sig och en och en kropp 

i helfigur där besökare skulle få 

måla in sina tatueringar, men hon hann inte. Besökaren uppfattade hennes verk som 

hon ville, besökarna fick känslan av att det var otäckt att tatuera sig och de undrade 

om det gjorde ont. Ungefär som känslan när man sitter i väntrummet hos tandläkaren. 

Sofias verk kunde ha blivit mer interaktivt om hon satt dit ljudet och kroppen i 

helfigur men hon tycker ändå att eftersom besökare fick sitta på stolar och vara i 

rummet så blev det interaktivt och hon fick fram den känsla hon ville hos besökaren.55 

                                                
53 Intervju med Alexander den 14/12 2007. 
54 Ur katalogtexten till utställningen Interaktiv konst på BcJF december 2007 
55 Intervju med Sofia den 7/2 2008. 
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Tiden står stilla 2007 Davids katalogtext 

”Jag går teaterlinjen, så därför 

har jag valt att göra ett 

performance i mitt interaktiva 

verk.”56 

 

David säger att hans 

performance inte blev helt 

interaktiv, men tanken var att 

besökaren skulle frysa honom 

i tiden med hjälp av en kamera som stod framme. Besökaren bestämde själv när de 

skulle trycka av och fota. Fotografierna skrev han sedan ut och satte upp på en 

skärm.57 

 

Vad tog alltså eleverna fasta på i sina egna verk? Förutsättningarna var att verken 

skulle vara interaktiva, innehålla ”ungdomskultur” och att de skulle väva in sin 

inriktning bild, musik, teater. De blev tvungna att själva tolka och iscensätta ett 

interaktivt konstverk. Alla elever har på ett eller annat sätt involverat betraktaren i 

sina verk för att de ska bli kompletta och alla elever ville få feedback av besökarna 

under vernissagen, en bekräftelse på att deras arbete fungerade som de var tänkt. De 

elever som tycker att man ska delta aktivt i verken har också tagit fasta på det i sina 

verk. I dessa verk får man verkligen delta genom att man i ett verk får vara med i en 

undersökning, eller när det är du som betraktare som ritar bilderna till konstverket och 

så vidare. Alla elever har använt sig av olika medier och vissa verk kunde bara ses där 

och då, exempelvis Davids performance. 

 

Sex av eleverna har i sina interaktiva verk velat sätta igång betraktarens känslor och 

tankar och skapa nya frågor hos dem. Sammantaget tycker eleverna att det är viktigt 

att ställa frågor, väcka känslor och tankar hos betraktaren med sina verk. De vill 

väcka ett engagemang för ett specifikt fenomen.  

                                                
56 Ur katalogtexten till utställningen Interaktiv konst på BcJF december 2007 
57 Intervju med David den 7/2 2008. 
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Resultat och tolkning 
Det som blivit synligt i min undersökning är att alla mina elever tycker att interaktiv 

konst behövs, eftersom det blir lättare att förstå när man som betraktare får delta,  

– man får ett kroppsligt minne. Det blir roligare när de som betraktare får säga sitt i 

verken, och bli en del av verket. Eleverna tror att konsthallen når nya målgrupper, 

bland annat en yngre publik, liksom människor med olika funktionshinder. Som jag 

ser det har eleverna i sina interaktiva verk fört en dialog med betraktaren där dessa har 

aktiverats rent fysiskt med kroppen. Betraktaren har genom att de aktiverats fått erfara 

konstverket genom kroppen, vilket gjort att de fått ett kroppsligt minne. Ser man det 

ur ett fenomenologiskt perspektiv så är det genom vår kropp som vi erfar världen och 

det är där medvetandet tar form. Ett exempel på hur besökarna upplevde Elin och 

Karros rum Facit var att de flesta som gick in i rummet och lade sig på sängen blev 

avslappnade, men en kvinna upplevde rummet som oerhört klaustrofobiskt och fick 

panik där inne, hon var flykting från Irak. Vi tar med oss tidigare minnen och 

erfarenheter när vi möter konst vilket i detta verk skapade en kroppslig reaktion som 

ser olika ut hos olika individer beroende på tidigare erfarenheter. Ett annat exempel är 

Sofias väntrum Kroppskonst där några besökare fick en stark känsla av smärta och 

rädsla inför att tatuera sig.  Av den konst som eleverna mött i kursen Nutida konst har 

de tyckt bäst om de verk där de fått en kroppslig erfarenhet. Eleverna har i sina egna 

interaktiva verk på olika sätt velat involvera betraktarens kropp. Genom att eleverna 

själva har fått göra interaktiva verk från idé till färdigt verk så har de tänkt igenom 

vad de upplever som interaktivt, vilket kan ses i deras verk.  

 

Eleverna tycker att det är svårt att i ord hitta en specifik definition på vad interaktiv 

konst är och var gränsen går för vad som är interaktiv konst. Elevernas definition är 

att interaktiv konst är när konstnären låter betraktaren delta i verket, men även när 

betraktaren får en kroppslig upplevelse i en installation som innehåller flera medier 

som ljud, ljus, rumslighet, rörliga bilder med mera.  

 

Eleverna tycker att det är svårt att veta vad som är konst och hur det ska se ut 

eftersom det inte finns några givna regler idag. Eleverna tycker att det är viktigt att de 

förstår den konst de möter, de menar att interaktiv konst är lättare att förstå när man 

får delta i själva verket och blir en del av det. 
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Det är i arbete med sina interaktiva verk som jag kan se hur eleverna provar att 

definiera vad som är interaktiv konst. Alla elever har gjort verk som innehåller fler 

medier och rumslighet/installationer. De har alla bjudit in betraktaren i sina verk både 

kroppsligt och taktilt. Mina elever har mött en samtidskonst i denna kurs som kan 

beskrivas som det Rosalind Krauss menar med skulptur i det utvidgade fältet, en 

utveckling vi fortfarande är mitt i.58 Förutom att de använt sig av olika medier för att 

får fram det de vill uttrycka, har de också krävt av sina betraktare att engagera sig för 

att verket ska få mening och bli fullbordat. Jag tycker mig hos eleverna se det som 

Kwon beskriver som en vilja att överföra mening från konstverkets inre till 

tillfälligheten hos dess kontext. Detta kan förstås som en fenomenologisk modell för 

kroppslig erfarenhet.  

Kapitel 3 

Slutdiskussion 

Mitt arbete under hela höstterminen 2007 i kursen Nutida konst har handlat om att jag 

tillsammans med mina åtta elever har undersökt samtidskonst med fokus på interaktiv 

konst. Min ingång i detta arbete har varit min upplevelsen av att elever som möter 

konst som de själva får delta i uppskattar konsten mer och de har lättare att ta den till 

sig och minnas den. Är det som jag inledningsvis trodde, att interaktiv konst kan 

fungera som inkörsport till att göra samtidskonsten mer lättillgänglig? Efter alla 

museibesök och diskussioner om aktuella konsthändelser tycker jag att eleverna har 

fått en klarare bild av samtidskonsten och hur den kan se ut.  Det finns inga givna 

regler för hur man som konstnär kan uttrycka sig. Jag upplever att eleverna har fått en 

förståelse för att konst inte behöver vara vacker eller tekniskt skickligt utförd för att 

den ska vara värd att betrakta, utan att konsten även kan ställa frågor och vara 

samhällskritiskt. Eleverna tycker dock att det krävs en hel del av dem som betraktare 

för att möta samtidskonsten och att den kan vara krånglig och svår eftersom den kan 

uttryckas i många olika medier och på olika platser. Många av mina elever har inte 

tidigare varit på gallerier eller konstmuseer och mött konst, utan det är ofta första 

gången de möter konst när de börjar på Estetiska programmet. Jag ser det som min 

uppgift att introducera och arbeta vidare med samtidskonsten tillsammans med mina 

                                                
58 Om skulptur i det utvidgade fältet se s. 15. 



 29 

elever, och låta dem möta olika typer av konst under de tre år de går på 

estetprogrammet. 

 

När jag har analyserat elevernas interaktiva konstverk kan jag tydligt se att de har 

använt sig av olika medier och uttrycksformer, allt ifrån performance till 

installationer. De har med andra ord använt sig av uttrycksformer som är vanliga i 

samtida konst och de har alla även vävt in interaktivitet i sina verk, men i olika hög 

grad. Lars Vilks hävdar att interaktiv konst ofta innehåller banala åtbörder där själva 

konstverket reduceras till det underordnade och att det är den sociala 

kontaktsituationen som är det centrala. Det stämmer inte med mina elevers eller mitt 

eget interaktiva konstverk. Eleverna har tyckt att det är viktigt att säga något med sina 

verk och att det inte bara är det sociala som är det viktiga. Eftersom de själva tycker 

att det är viktigt att få sätt spår i konst som de möter, så har de i sina egna verk själva 

skapat plats för betraktaren att sätta sina spår.  De har skapat en dialog med sina 

betraktare på ett eller annat sätt. 

Min gestaltning 
Elevernas undersökande arbete har hjälpte mig i mitt, när det gäller att ringa in och 

resonera kring vad som är interaktiv konst. Eftersom jag undersökt samtidskonst och 

interaktiv konst tillsammans med mina elever kändes det viktigt att de skulle bli en 

del i mitt verk. På det Estetiska programmet där jag arbetar är det främst kvinnor som 

går, därför blev det naturligt att jag i min parafras av Leonardo da Vincis Nattvarden 

har mina kvinnliga elever med då jag gjort den ur ett feministiskt perspektiv. Mina 

elever ställde upp och tyckte att det var roligt att få vara med i mitt konstverk och de 

tog verkligen uppgiften på allvar. Bilden är tagen på skolans teaterscen med de 

förutsättningar som fanns den dagen då det gäller ljussättning och de elever som var 

där. Fotografiet är taget i en pedagogisk situation, i en dialog med eleverna hur vi bäst 

kunde arrangera och genomföra fotografiet tillsammans. Hela den situationen bygger 

på interaktion mellan alla deltagare. När jag analyserat fotografiet efteråt finns det fler 

aspekter än det rent feministiska som var min tanke från början. Min position som 

Jesus med eleverna som lärjungar ger också en direkt pedagogisk vinkel då jag är 

deras lärare och de är mina lärjungar/elever.  
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Varför har jag då valt ett feministiskt perspektiv? Det är av många olika orsaker, men 

än idag är mannen norm i det svenska samhället. Vi kvinnor har inte samma 

förutsättningar som män. Globalt är det värre. Det finns mycket i könsmaktsordningen 

som gör mig upprörd men världen består av många starka och modiga kvinnor och 

därför vill jag i mitt verk lyfta fram det kvinnliga både rent fysiskt och det som 

betraktas som typiskt kvinnliga göromål som textilt hantverk.  

 

Med kläder berättar vi vem vi är och vilken grupp vi vill tillhöra. Ungdomar visar det 

tydligare än vi äldre. I konstvärlden kategoriseras konst som bland annat finkultur och 

populärkultur, det ungdomar sysslar med räknas lägre och till populärkultur. Mina 

elever bär på fotografiet tröjor med tryck som jag gjort. Tröjtrycken föreställer 

porträtt av starka kvinnor. Alla tröjor har också en broderad text. Tröjorna står för 

både det ungdomliga och det kvinnliga textila uttrycket. 

 

 
Min interaktiva gestaltning som den såg ut på Konstfacks vårutställning 2008. 
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Min parafras på Leonardo da Vincis, Nattvarden, med mina kvinnliga elever som 
lärjungarna och jag som Jesus. 
 

 
 
Mina tröjor färgade i thé med kvinnoporträtt och broderade texter. 

 
Denna mapp innehöll garner, nål, broderväv, sax och 
korsstyngsförslag så att besökaren kunde brodera en 
text eller ett ord som kunde sättas upp på väggen i 
installationen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
I kursen Nutida konst har eleverna mött samtidskonsten genom föreläsningar, 

workshops, museibesök samt diskussioner kring aktuella konsthändelser. Jag lade upp 

kursen så att eleverna skulle få en bakgrund till hur konsten utvecklats till vad den är 

idag, frågor som vi har diskuterat är; Vad är konst? När blir det konst? Vi har tittat 

bakåt i historien och jämfört hur det har sett ut för att öka förståelsen för hur det ser ut 

nu. Jag har tagit upp hur konsten förändras då det gäller material, plats, kontext, 

uttryck och hur konstnärerna väljer att uttrycka sig. Vi har tittat på populärkultur och 

när den tas in i konsten. Eleverna förde hela tiden en loggbok där de skrev ner sina 

reflektioner som vi sedan diskuterade i hela gruppen. En stående uppgift var att 

eleverna skulle undersöka om det fanns något verk som de upplevde som interaktiv 

och vi jämförde också de olika konsthallarna och hur pass inkluderande och 

exkluderande de upplevdes av eleverna. 

 

Efter att diskussioner om interaktiv konst och vad det kan vara har eleverna fått i 

uppdrag att gestalta ett interaktivt konstverk själva eller två och två. De ska planera, 

genomföra och tänka till kring interaktivitet i sina verk som de sedan ska ställa ut på 

skolan. Under hela processen skulle eleverna föra loggbok kring sina idéer som de 

redovisade inför hela gruppen, eleverna fick berätta hur de tänkte kring 

interaktiviteten i sitt verk och hur och vad de ville gestalta, de andra eleverna gav 

feedback (del redovisning). Avslutningsvis gjorde jag intervjuer med eleverna om 

deras arbete från idé till färdig produkt och hur de upplevde utställningen, vi 

diskuterade deras reflektioner kring om gestaltningen blev så interaktiv som de tänkt 

sig. Sist hade vi en gemensam slutdiskussion för att knyta ihop hela kursen. 
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Bilaga 2 
Interaktiva konstverk  2007-09-04 

Att undersöka hur man kan få betraktaren delaktig i ett verk 
 

Tema: Ungdomskultur 

Du/ni ska göra en undersökning om interaktiv konst. Du/ni ska även göra ett verk som 

ska ställas ut där betraktaren är delaktig på ett eller annat sätt. 

 

Hur du väljer att interagera med betraktaren är upp till dig.  

Frågor som är viktiga att ställa sig är 

• Hur blir man delaktig som betraktare i ett verk? 

• Hur upplever ni verk där ni får vara delaktiga? 

• Fundera på vad som gör att ni berörs av ett verk? 

• Hur och vad ska jag bygga upp mitt verk i för sammanhang? 

• Varför får man generellt inte röra ett konstverk? 

• Vad skapas kring verk/händelser som är onåbara? 

• Vilka grupper i samhället utesluts när man inte får använda alla sina sinnen 

när man möter konst? 

• Finns det olika typer av kultur som är inkluderande respektive exkluderade? 

• Egna frågeställningar som rör ert arbete. 

 

Under arbetets gång är det viktigt att ni för anteckning/logg för att kunna besvara och 

synliggöra processen i ert verk. Loggen kan innehålla text, bilder, musik stycken, 

poesi, artiklar, foton, teckningar osv. Ni ska skaffa en bok som ni kan använda till 

denna undersökning. 

Vi kommer tillsammans ställa ut i det offentliga rummet på skolan eller annan plats, 

öppet för diskussion vart. 

Denna undersökning kommer att inledas med en föreläsning och diskussion om 

interaktiv/installations konst. Vi kommer att göra studiebesök på Moderna och 

Bonniers Konsthall, Dansens hus och Dramaten. 

 

 

 



 36 

Bilaga 3 
Mina frågeställningar som jag använde i intervjun 

 

Fick du/ni det ni behövde för att kunna förstå och göra egna interaktiva verk? 

Vilka var förutsättningarna innan du/ni startade med era interaktiva verk, vad skulle 

du/ni tänka på? 

Hur tänkte resonerade du/ni kring erat interaktiva verk? 

Hur vävde ni in ungdomskultur och er inriktning? 

Vad blev interaktivt i ert verk? 

Vad är ett interaktivt verk för er?  

Vad betyder interaktivitet? 

Varför ska konstverk vara interaktiva? Är det viktigt? Vad kan det ge? Behövs 

interaktiva verk? 

Blev ert interaktiva verk som ni tänkt er? 

Är du/ni nöjd med resultatet? 

Gjorde besökaren det du förväntade dig? 

Är platsen viktig för vart man möter konst? 
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Bilaga 4 
Kaisas och Cattis frågeformulär till deras konstverk Combination. 
 
Du är en del av vårt konstverk Combination! 
 
Dina uppgifter är följande: 
 

1. Att känna efter vilken känsla du får av musiken, färgerna och ljuset i rummet: 
kaotisk, lugn, road? M.m. Ta din tid. 

2. Att måla e känslor du får på väggarna som är täckta av papper, det kan vara 
allt ifrån abstrakt till något konkret som t.ex. en gubbe. OBS! inget oseriöst. 

 
Är du klar? 
 
Då har du nya uppgifter: 
 

1. Vad fick du för känsla när du kom in i rummet? Ex. behaglig, obehaglig, lugn 
m.m. 

2. Vad föreställer din målning? 
3. Vad tyckte du om vår ide? Motivera. 

 
Tack för ditt deltagande! 
 
Mvh 
Cattis och Kaisa 


