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Abstrakt 

Jag gör den här undersökningen med fokus på samtidskonst som jag upplever är ett 

svårgripbart fenomen. Så vad är samtidskonst och går den att definiera? Generellt är 

samtidskonst konst skapad efter 1945 och består samtidigt av ”historiska” och ”banbrytande” 

konstyttringar. Den uttrycker sig i nya medier som installation, video och fotografi och utgör 

ett fält som är i ständig förändring. I huvudsak tematiserar samtidskonsten vardagslivet och 

individens livsbetingelser samtidigt som den är upptagen med att undersöka fältets 

möjligheter och upplåter ett rum för reflektion. Eftersom samtidskonst kan upplevas 

svårgripbar använder jag tre estetiker för att komma närmare en förståelse. Relationell estetik 

där det konstnärliga uttrycket ses som ett kommunikativt system. Situationell estetik där man 

arbetar med betraktarens upplevelse av rummet. Och ad hoc estetik som handlar om den 

konstnärliga intentionen. 

Med bakgrund av samtidskonst och den förändrade synen på kunskap, som den nya 

museologin fört med sig, undersöker jag hur Moderna Museet arbetar med samtidskonst i sin 

pedagogiska verksamhet. Undersökningen är begränsad till museets verksamhet som riktar sig 

till ungdomar i gymnasieåldern. Eftersom museet har i uppdrag att visa och förmedla 

samtidskonst till allmänheten gör detta Moderna Museet särskilt intressant att undersöka. Den 

pedagogiska verksamheten på Moderna Museet har en lång tradition, därför tänker jag att 

museets pedagoger har strategier för hur man arbetar med och lär ut om samtidskonst, både 

med utgångspunkt från de tre estetikerna och utifrån konstpedagogiska diskurser. 

Undersökningen efterfrågar hur museets pedagogiska verksamhet arbetar med samtidskonst 

och vad denna verksamhet får för konsekvenser för positioneringen av deltagarna i en 

lärsituation på museet. Jag undersöker detta genom att delta i undervisningssammanhang på 

museet samt genom intervjuer med pedagoger på museet. Verksamheten analyseras med hjälp 

av Helen Illeris beskrivningar av dominerande konstpedagogiska diskurser och hur dessa 

positionerar deltagarna i en lärsituation på museet. Även om Moderna Museets verksamhet 

kretsar kring samlingarna och aktuella utställningar lägger man stora resurser på att möta 

skolelever och ungdomar. Museet arbetar aktivt med tematiserade visningar och workshop 

som ska ge besökaren andra ingångar till konsten där man relaterar till samtida 

frågeställningar. I verksamheten Museum Museum bjuder man in ungdomar till diskussion där 

de ges möjlighet att få ta plats inom museets väggar och på så sätt överlämnas den kulturella 

auktoriteten till dessa. 

I was going to make a contemporary work of art but I fucked it up är titeln på mitt gestaltande 

arbete. I det har jag undersökt vad samtidskonst är, vilken plats samtidskonst har i dagens 

samhälle och vad konstpedagogiken ska syfta till? Arbetet har bedrivits textuellt genom att 

jag fört in mina tankar och resonemang i en tankekarta över tiden. I min undersökning har det 

hela tiden funnits en politisk vilja att förändra något i skolvärlden, så jag har skickat frågor till 

makthavare som kan påverka situationen i dagens skola. Dessa har jag ramat in och hängt upp 

tillsammans med titeln på gestaltningen. Genom att delar av texten skrivits på olika platser i 

utställningsrummet tillsammans med breven har jag försökt undersöka samtidskonstens tre 

estetiker. 

Nyckelord: Samtidskonst, Konstpedagogik, Moderna Museet, Museum Museum.
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I skolan ställs idag krav på att eleverna ska få arbeta med andra former av kunskaps-

inhämtning, man pratar om estetiska lärprocesser och ämnesövergripande arbeten. Ett sätt att 

arbeta med andra vägar att skaffa sig kunskap på skulle kunna vara att låta eleverna arbeta 

med samtidskonstens estetiker som bygger mer på arbetsprocesser. Dessutom har konst en 

unik förmåga att ställa frågor om tid och samhälle, etik och moral. Konst tänjer också på 

gränserna, utmanar och får igång våra tankar.1 Samtidskonst i skolan skulle kunna innebära 

att arbeta med kunskap på ett otraditionellt tvärvetenskapligt sätt, samtidigt som det tar upp 

frågor som berör eleverna kön, etnicitet och maktförhållanden. Att arbeta med samtidskonst 

skulle vara ett sätt att starta ett livslångt lärande. Men jag upplever att begreppet samtidskonst 

används generellt för all konst som är nutida och att den skulle innehålla förhållningssätt och 

uttryck som ligger ungdomar nära. Kunskaper som eleverna skulle bli förtrogna med om de 

fick arbeta med samtidskonsten i skolan och som skulle ge dem stora fördelar. Men är det så 

enkelt? Vad är egentligen samtidskonst och går det att definiera och hur ska man arbeta med 

denna i skolan? Det är frågor jag ställer mig och för att få svar har jag valt att titta närmare på 

Moderna Museets pedagogiska verksamhet, den som vänder sig till barn och ungdomar. 

Moderna Museet har en lång tradition av konstpedagogisk verksamhet som historiskt kan 

anses ligga i framkant med till exempel införandet av Reggio Emilia-pedagogiken i Sverige. 

Museets pedagogiska verksamhet vänder sig i första hand till barn men har utökats under åren 

till att omfatta även gymnasieungdomar och i viss mån vuxna. Museet har till uppgift att 

förvalta och förmedla sin konstsamling inte bara till de som redan är initierade utan också 

inkludera grupper som normalt inte besöker museet. Moderna Museet visar inte bara 

samlingen med främst modernistiska verk utan har även ambitionen att visa samtidskonst. 

I regeringens regleringsbrev från 2005 skrevs att ”[m]ålet för Moderna museet är att bevara 

och förmedla modern och samtida konst. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap 

om och upplevelser av denna del av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på 

samhällsutvecklingen.”2 Detta gjorde att jag blev intresserad av just begreppet samtidskonst i 

relation till konstpedagogik, eftersom det har ett sätt att knyta an till relationer som passar väl 

att använda i skolan, men som det kanske finns liten kunskap om och förståelse för bland 

                                                           
1Malmquist, Karin & Olof-Ors, Matilda (red.), Samtidskonst för lärare och andra intresserade, Lärarförbundets 
förlag, Stockholm, 2005, s. 7. 
2 Ekonomistyrningsverket(2015). Moderna Museet Regleringsbrev 2005: http://www.esv.se/Verktyg--
stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=8758 10 februari 2015. 

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=8758
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=8758
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både lärare och elever. I senare upplagor av regleringsbreven försvinner de kulturpolitiska 

målen helt, lite i linje med alliansregeringens övriga visioner, för att återkomma efter 

regeringsskiftet 2014. Nu har begreppet samtidskonst försvunnit men konstens relation till 

samtiden tas upp istället.3 

Den pedagogiska verksamheten är kanske den viktigaste i kontakten med publiken för att 

uppnå Moderna Museets mål att skapa förutsättningar för delaktighet i och förståelse för 

kulturlivet. I takt med samhällsförändringar har museerna fått en annan roll än att bevara, 

förvalta och förevisa samlingarna. Tonvikten läggs på att bilda och skapa delaktighet med 

publiken istället. Samtidigt intresserar sig många samtidskonstnärer för att deras verk ska vara 

pedagogiska och locka till samtal med publiken, och begrepp som ”Educational Turn”4 

diskuteras i konstsammanhang. I och med detta kan man säga att båda möts kring viljan att 

(ut-)bilda och Moderna Museet borde vara en naturlig plats för detta möte. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Samtidskonst, går det att definiera? 

Jag gör den här undersökningen inom ramen för examensarbete i Konst och Lärande med 

fokus på samtidskonst eftersom jag upplever att det är ett svårgripbart fenomen. Så vad är 

samtidskonst och går den att definiera? I titeln till uppsatsen har jag valt ett citat av 

konstnären Ad Reinhardt vilket kan peka på att samtidskonsten inte låter sig definieras så lätt: 

Konst är Konst – allt annat är allt annat.5 I A Companion to Contemporary Art skriver 

Amelia Jones att samtidskonst är konst skapad efter WWII (1945). Samtidskonsten består 

samtidigt av ”historiska” och ”banbrytande” konstyttringar i en snabbt ökande global 

marknad med föränderliga kulturella praktiker.6 Efter kriget skedde en förflyttning av den 

kulturella, politiska och ekonomiska makten från Europa till USA samtidigt som en ny 

generation konstnärer försökte bryta mot modernismens praktiker och maktstrukturer genom 

att utveckla nya uttryckssätt där konstnärernas experiment gav upphov till en mångfald av nya 

uttrycksformer. De bildande konsterna har idag kommit att bli ett område som närmast arbetar 

med frågor kring hur människor lever och deltar i de sociala praktiker som finns i vår samtid.7 

                                                           
3 För att få en djupare förståelse för kulturpolitiken behöver man läsa kulturutskottets betänkande från 2014 men det är 
inte publicerat ännu. 
4 Rogoff, Irit. (2008)“Turning”.i e-flux journal 0 – November 2008: http://www.e-flux.com/journal/turning/.27 januari 
2015. 
5Malmquist, Karin & Hausswolff, Annika von (1999), Konst är konst allt annat är allt annat: en skrift om 
samtidskonst för lärare, Lärarförbundet, Stockholm, s. 5. 
6Jones, Amelia (red.)(2006) A Companion to Contemporary Art since 1945 Blackwell Publishing Oxford, s. 3. 
7 Ibid., s. 4. 

http://www.e-flux.com/journal/turning/
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Sedan mitten av 1800-talet har konsten definierats historiskt, det vill säga utifrån en tidsaxel 

av före eller efter, gammalt eller nytt, antikt eller modernt, klassiskt eller romantiskt där det 

nya föddes ur det gamla. Vid varje tidpunkt följer en plats.8 Omkring sekelskiftet 1900 börjar 

konsten definieras mer platslöst eller utopiskt men fortfarande kronologiskt. Utopin blev då 

relativ då konstverket kommer att utgöra sin egen plats i stället för att referera till sin plats. 

Den moderna konsten kom därmed att institutionaliseras och isoleras från omvärlden och 

samhället där varje verk i sig är unikt och utvecklingen blir avläsbar från verk till verk. Efter 

1945 kommer konsten att definieras främst som platsspecifik snarare än kronologisk där 

platsen ska ses som en i princip tillfällig utställningsplats. Det nya uttrycket är installationen 

som har utvecklats under 1900-talets senare hälft och kan anses vara samtidskonstens 

huvudsakliga uttrycksform. Samtidigt kan den uppfattas som svår och obegriplig. Den 

uttrycker sig i nya medier som installation, video och fotografi, genrer som ännu inte fått 

någon förankring hos en bredare publik trots att de kan följas tillbaks till 70-talet.9 

Samtidskonsten utgör ett fält som är i ständig förändring. Det handlar inte om en genre utan 

en mångfald av konstnärliga uttryck, där kända tendenser och strategier upprepas samtidigt 

som nya skapas. Detta bildkonstnärliga fält pågår i flera riktningar samtidigt och placerar sig i 

en gråzon mellan konst och verklighet, i huvudsak tematiserar samtidskonsten vardagslivet 

och individens livsbetingelser. Ett traditionellt (klassiskt) konstverk tolkar vi utifrån en 

klassisk modernistisk modell, där vi bedömer om det uppfyller: mimesis-kravet, hantverks-

kravet, formspråkliga aspekter och personligt uttryck. Där det sista har med genikulten att 

göra. Verkets estetiska värden är en slags andlig näring vilken gör konsten fri från den 

utomliggande omvärlden och samtiden. Det är det vi kallar ett autonomt verk, ett verk som 

sluter sig i sig självt. Det verksbegrepp vi möter i dag är istället ett performativt möte i 

gränslandet mellan konst och vardagslivet, ett öppet verk som insisterar på att läsas som text 

mer än att uppfattas som ett objekt. Det är först när det sätts in i en social och kulturell 

kontext det blir ett konstverk, konstnärligt uttryck. Därför varken kan eller ska samtidsverk 

bedömas utifrån klassisk estetisk värderingssystem utan mot vetenskapliga fält som filosofi, 

konstteori, lingvistik, semiotik och sociologi.10 Det viktigaste är att samtida konstverk 

aktiverar två typer av teorier. För det första sin egen implicita teori, verkets inre logik, de 

regler som konstnären valt att handla efter. För det andra explicit de teorier som verket tar 

avstamp utifrån. En bestämning av verkets teoretiska diskurs, det som till viss del har avlöst 

                                                           
8Ibid., s. 45. 
9 Hinnum, Susan (2000) Den Virkelighedssøgende 90’er-kunst Serendiptet som nøglebegreb i Arvedsen, Karsten 
Illeris, Helen (red.)(2001) Samtidskunst og undervisning-en antologi. Köpenhamn, s. 70. 
10 Ibid., s. 71. 
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det vi förut kallade tolkning, måste därför innehålla delar av båda. Idag är därför inte längre 

det bildkonstnärliga området endast konsthistorikernas domän utan studeras inom andra 

vetenskapliga fält där verket läses som ett kulturellt fenomen.11 

Under 90-talet öppnade sig konsten mot verkligheten och strävade efter att upphäva konstens 

autonomi, konst som beger sig utanför institutionen och kommer mer eller mindre frivilligt att 

tematisera konstvärlden själv. Den österrikiske konstnären och teoretikern Peter Weibel såg 

90-talskonsten som ett kontextbaserat uttryck som ”bringar gestaltningen av verkligheten 

genom konsten på tal och inte bara avbildningar av den”.12 Det är med andra ord en 

metakonst som är mer upptagen av att undersöka vad konsten är än att försöka skapa 

avbildningar av sin samtid. Samtidskonsten är upptagen med att utforska fältets möjligheter, 

reflektera över verkligheten och samtidigt skapa ett rum för reflektion. 

1.2.2 Samtidskonst – Tre estetiker. 

För att lättare kunna förstå samtidskonsten har jag valt att utgå från tre estetiker som Susan 

Hinnum redogör för i boken Samtidskonsten og undervisningen – en antologi: 13 

Relationell estetik: Det konstnärliga uttrycket ses som ett kommunikativt system, en 

performativ gräns mellan konstverk och verklighet. Konstnären arbetar med personliga 

utgångspunkter och relaterar därför verket i högre grad till betraktarens politiska och sociala 

åsikter/ställningstaganden än till de mer klassiska betraktarpositionerna. Verkets värde ses 

därför inte längre för dess förträfflighet i jämförelse med andra verk utan utifrån dess förmåga 

att spegla verkligheten. En social utvecklingsform, ett kommunikativt system, som ligger i 

linje med eller pekar på andra utvecklingsformer, konst förstådd som ett socialt mellanrum. 

Konsten utvecklar handlingsmodeller i en existerande verklighet istället för att erbjuda ett 

autonomt symboliskt rum för kontemplation. Det konstnärliga uttrycket kan vara förväxlande 

likt vår vardag, där vi konfronteras med aspekter från vardagslivet, iscensatt inom en 

konstnärlig diskurs. Det som är absolut essentiellt för ett sådant verk är undersökningen av 

alternativ autenticitet – att det inskrivs i det sociala rollspelets territorium.14 Man undersöker 

de problem det innebär att vara en individ i en social, kulturell och politisk betydelse och hur 

dessa positioner kan utmanas.  

                                                           
11 Ibid., s. 72. 
12 Ibid., s. 72. 
13 Ibid., s. 74 76. 
14 Ibid., s. 72 
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Situationell estetik: Konstnären arbetar primärt med betraktarens rörelse i rummet i mötet med 

verket. Genom att förändra rummet, arkitektoniskt med det primära målet att påverka 

besökarens möte med utställningsrummet försöker man bryta utställningsrummets neutralitet 

– den vita kuben. Nu ges gallerirummet en betydelse som ett manipulerande, värdeladdat och 

riktningsbestämmande ställe. En zon där det å ena sidan utgör ramarna för betraktarens 

erfarenheter och å andra sidan att vara ett privat rum. Därför kan man se utställningsrummet 

som en plats som skapar erfarenheter samtidigt som det brukas som en frizon med en 

pågående och löpande konstnärlig undersökning.  

Ad hoc estetik: Handlar om den konstnärliga intentionen – En konstnär kan uttrycka sig i olika 

medier från gång till gång eftersom den primära meningen är konstnärens dialog i förhållande 

till tiden. Till skillnad till de båda andra som knyter an till verkens uttryck skall ad hoc 

estetiken ses uteslutande i förhållande till konstnärens intentioner. Konstnären kan visa ett 

enkelt verk som skall avspegla/uttrycka dennes program. Det existerar inte längre någon 

tydlig skiljeväg mellan konstens olika uttryck utan konstnären kan därför obehindrat visa upp 

måleri i ett sammanhang för att visa ett videoverk i ett annat och en installation den tredje 

gången. Det utställda verket skall ses som en delutsaga i en löpande process där det centrala 

är konstnärens dialog. Exempelvis blir en målning inte ett verk i klassisk mening utan skall 

ses insatt i ett arkitektoniskt, socialt eller politiskt sammanhang. I dag uppträder den 

konstnärliga praxisen som en sampling där politiska, sociala, psykologiska och antropologiska 

områden approprieras och inlemmas i verken som likvärdiga betydelseelement. Det vi möter i 

verken är först och främst konstnärens personliga syntax och det konstnärliga värdet skall 

därför primärt sökas i konstnärens tematiska bearbetningar. 

1.2.3 Nya konstnärliga uttrycksformer och en förändrad kunskapssyn.  

Samtidigt som verksbegreppet förändrats har konstnärer har prövat nya uttrycksformer och 

arbetsmetoder som exempelvis Open Universitys och action research, man pratar om en 

Educational Turn där även museer har fått en ny inriktning att bilda i stället för att förvalta. 15 

Konstnärer samarbetar med institutioner för att ifrågasätta de maktstrukturer som finns och 

ställer andra frågor som t. ex ”vad kan man lära av museet”. Man skapar mötesplatser 

(plattformar) där oanade och tillfälliga möten sker mellan konstnärer, publik, akademiker, 

politiker osv där man lyfter olika aktuella frågor. Dessa utbildningsrum formar kollektiv där 

man lär av varandra drivna av nyfikenhet och begär (att få veta mer och dela med sig). Detta 

har medfört att museet som institution fått en annan inriktning än att bara förvara, förvalta och 

                                                           
15 Rogoff (2008). 
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visa föremålen från samlingarna. I dag är det en plats där lärande och meningsskapande lyfts 

fram. Museets pedagogiska och demokratiska uppdrag framhålls framför vårdandet av 

samlingarna. Eva Insulander skriver i avhandlingen Tinget, rummet, besökaren-om 

meningsskapande på museum att museernas förändrade samhällsroll och identitetsskifte kan 

kopplas till andra samhälleliga förändringar i stort och kan förstås som en sociopolitisk 

medvetenhet att verka för demokrati, mångfald och värna om mänskliga rättigheter.16 På 

museer tar sig detta uttryck både praktiskt, teoretiskt och symboliskt, där museet manifesterar 

den nya rollen arkitektoniskt och med nya sätt att möta publiken på, en form av situationell 

estetik. Det genomför utställningar och projekt som utmanar och bjuder in publiken till 

utforskande och deltagande och riktar sig till det omgivande samhället och på så sätt betonar 

museet sin roll som en ansvarstagande institution. Denna förändrade syn på museernas roll 

har synliggjorts genom den nya museologin.17 Insulander skriver att den nya museologin 

växte fram under 90-talet efter att kritik riktats mot att museerna historiskt sett har utgjort 

ideologiska verktyg för maktutövning och legitimitet för priviligierade grupper och gett 

uttryck för etnocentrism, nationalism, maskulina och evolutionsinriktade framställningssätt. 

Ett centralt spår i den nya museologin är att man vill lyfta fram att museets verksamhet är 

kontextberoende och situerad i sin samtid. Detta har medfört att museernas uppdrag har 

fokuserats till att kretsa kring frågor som mångfald, jämlikhet och interkulturalitet. 

Samhälleliga förändringar har också inneburit att en förändrad syn på expertis, auktoritet och 

kunskap framträtt, något som inte minst syns i skolans arbete. Detta har medfört att museerna 

har krav på sig att rikta sig mot och möta intressen från samhällets alla nivåer genom att göra 

besökarna delaktiga och att skapa förankring i samtiden. När en utställning ses som en resurs 

för att skapa kunskap och mening får detta även konsekvenser för hur besökare positioneras. 

Utställningarna ska ge besökaren ett större handlingsutrymme att skapa kunskap genom att 

utgå från dennes perspektiv, identitet och erfarenhet. Genom att utställningar ges en 

samtidsanknytning ger man besökaren olika ingångar till engagemang och därigenom 

möjlighet att själv utforma sitt lärande och meningsskapande. ”Möjligheten att själv designa 

sitt lärande, utan formella krav på att kunskaperna ska bedömas, kan beskrivas som en central 

aspekt av lärande på museer.”18 Detta behandlas längre ner under utbildning av the desiring 

eye. 

                                                           
16 Insulander, Eva (2010), Tinget, rummet, besökaren: om meningsskapande på museum, Institutionen för 
didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, (Diss). Stockholm, s. 11. 
17 Ibid., s. 11. 
18 Ibid., s. 12. 
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1.3 Syfte 

Idag kan konsten tyckas svår och obegriplig samtidigt som jag upplever att den kan medföra 

synsätt och arbetssätt som skolan har stora fördelar att använda sig av. Den är 

ämnesövergripande och tar upp stora frågor om livet och samtiden. Därför är det aktuellt att 

undersöka vilka dessa arbetssätt är för att se hur man kan nyttja dessa i skolans verksamhet. 

För att undersöka vilka strategier man kan använda har jag valt att titta närmare på Moderna 

museets verksamhet som vänder sig i huvudsak till gymnasieungdomar. För att komma 

närmare min frågeställning undersöker jag denna verksamhet för att se vilka strategier museet 

använt sig av för att inkludera eleverna i de olika projekten. Att Moderna Museet är ett 

samtidsmuseum gör det intressant att studera eftersom jag upplever det problematiskt att 

arbeta med samtidskonst i skolans bildundervisning. Har museet en verksamhet som kan vara 

applicerbar till skolan och i så fall hur ser den ut? 

 

1.4 Frågeställning 

Hur arbetar man med samtidskonst i den pedagogiska verksamheten på Moderna Museet? 

Vad får det för konsekvenser på hur eleverna positioneras? 

 

1.5 Empiri, urval och avgränsning 

Undersökningen ämnar ge en nyanserad beskrivning av några nedslag i Moderna Museets 

pedagogiska verksamhet. Frågan ställs inom ramen för samtidskonst och den pedagogiska 

verksamhet som bedrivs på museet. Uppsatsens empiriska material består av material från 

deltagande observationer i Moderna Museets undervisning, då detta berättar något om hur 

verksamheten praktiskt och faktiskt genomförs. Jag kommer i huvudsak att använda mig av 

intervjumaterial med konstpedagoger, lärare och personal som är ansvarig för den 

pedagogiska verksamheten, i syfte att undersöka tankarna bakom varför man jobbar på vissa 

sätt. Att försöka utröna vad museet gör och vilka tankar som finns om varför man gör detta 

tänker jag mig ger en helhetsförståelseför den pedagogiska verksamheten. Jag kommer också 

till viss del att använda mig av beskrivningar av verksamheten som finns tillgänglig på 

Moderna Museets hemsida, framför allt beskrivningar av Museum Museum. 

Konstpedagogik inom ett museums väggar kan betyda eller handla om mycket, en utställning 

och dess utformning, audioguider, litteratur, broschyrer, hemsida osv. När jag använder mig 
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av begreppet pedagogisk verksamhet så syftar jag på den särskilt utformade verksamhet som 

är tänkt att fungera utbildande, såsom visningar, program eller ateljéarbete vilka leds av en 

konstpedagog. På Moderna Museet finns sedan länge en sådan verksamhet som vänder sig 

både till vuxna, barn, allmänhet och skola. Jag kommer att avgränsa mig till att undersöka den 

verksamhet som riktar sig till skolan, och här även avgränsa mig till den verksamhet som 

riktas mot gymnasieskolans elever. Valet att inrikta mig på undervisning för de äldre åldrarna 

är i syfte att begränsa mitt material och ringa in den verksamhet som görs inom ramen för 

projektet Museum Museum och samtida konst. 

Undersökningens material blir även avgränsat av tiden. De deltagande observationerna blir 

styrda av den efterfrågan som funnits från skolor vid tiden för min undersökning och de 

visningar jag får delta vid. Det är verksamhet som efterfrågats och styrs till viss del av 

deltagarna, därför är de inte nödvändigtvis representativa för Moderna Museets pedagogiska 

visioner. Moderna Museet har arbetat fram olika program som erbjuds skolor som i många 

fall kan välja om de vill få en guidad visning meduppföljande arbete i ateljé, eller enbart 

visning. Moderna Museet utformar även speciella program med tematiska visningar som 

exempelvis med genusperspektiv. 

Jag har deltagit i följande verksamheter, Louise Bourgeois – I have been to hell and back: 

visning av utställningen; för lärare och för en gymnasieklass. 

Jag har intervjuat pedagoger och ansvariga om följande verksamheter: Utställningen Håkan 

Rehnberg – Dubbel scen: Intervju med konstpedagog om visning + arbete i ateljén. 

Projektverksamheten Museum Museum: Intervju med Intendent, konstnär och lärare. Eftersom 

Moderna Museet inte genomför någon verksamhet i Museum Museum i dagsläget har jag valt 

att ta upp ett tidigare projekt; Mallrats Stockholm från 2013. 

Jag kommer i uppsatsen enbart beskriva den verksamhet jag deltagit i, eller den verksamhet 

som diskuterats i intervjuer. Moderna Museet har exempelvis visningar och program som är 

kopplade till deras fasta utställning (samlingarna), men då jag inte har deltagit i dessa eller de 

diskuterats i intervjuer så kommer de heller inte behandlas i denna uppsats. 

Moderna Museet tar även fram arbetsmaterial som skolor kan ladda ner från deras hemsida 

och sedan arbeta med på egen hand, dessa nämns men kommer av avgränsningsskäl inte att 

behandlas djupare än så. Jag har intervjuat intendenter för barnverksamheten men det faller 

utanför min avgränsning. Dock tar jag upp delar som berör gymnasieungdomar och åsikter 

om den pedagogiska verksamheten. 

Det har varit svårt att få delta som observatör under framför allt pedagogernas arbete med 

yngre skolelever och barn. Intendenter för den verksamheten uttryckte en oro kring att 
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deltagarna skulle objektifieras. Detta har aldrig varit min mening eftersom jag inte har varit 

intresserad av deras deltagande då mitt fokus varit inriktat mot pedagogerna. Jag har avsiktligt 

undvikit att ta upp delar av projekten som berört deltagarna förutom allmänna kommentarer 

från pedagogerna. Jag har också varit noga med att informera deltagare under de tillfällen jag 

närvarat vid om min roll och avsikt med undersökningen. 

1.6 Metod och tillvägagångssätt 

Materialet som ligger till grund för undersökningen har samlats in delvis genomdeltagande 

observationer och intervjuer. Birgitta Kullberg skriver i Etnografi i klassrummet att en 

deltagande observation kan ses som ett pågående och intensivt observerande, talande och 

lyssnande och därför har kommit att bli ett övergripandebegrepp för alla olika etnografiska 

tekniker, då den kan innefatta flera olika element, men också att det är en metod i sig. 

Deltagande observation är en metod som kan innefatta direkta observationer, samtal, 

filmande, analyserande osv. Rollen som deltagande observatör kräver att man kan reflektera 

över sin roll i sammanhanget, att man skall kunna växla mellan rollerna deltagare eller 

observatör, och att vara medveten om hur dessa roller kan generera olika former av 

information.19 Jag har samlat information genom att föra fältanteckningar under observationer 

av några pedagogiska situationer men framför allt genom samtal med pedagoger och 

ansvariga. Kullberg beskriver den etnografiska intervjun som en växelverkan mellan 

informell- och formell intervju, även kallat samtal och djupintervju. En djupintervju kan vara 

fortsättningen på ett samtal som i sin tur kan ha uppstått under en observation. I en 

djupintervjustyr intervjuaren samtalet och ställer frågor, men visar även öppenhet inför 

samtalets gång och hon beskriver att syftet med intervjun ”är att lära sig att se omvärlden 

genom uppfattningar och tankar hos den person som intervjuas.”20 Intervjun fungerar inte 

bara som ett sätt att få svar på en viss fråga, utan också som ett samtal som är till för att väcka 

nya frågor, både intervjuare och den intervjuade deltar aktivt i samtalet.21 Materialet som 

samlats in under observationer och samtal analyseras och tolkas utifrån Helene Illeris 

beskrivning av dominerande konstpedagogiska diskurser.22 Jag kommer också använda mig 

av tre estetiker för att ringa in var verksamheten står i förhållande till samtida konst.23 

                                                           
19Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s.92-96 
20 Ibid., s. 121 
21 Ibid., s. 109 
22 Illeris, Helene (2009). ”Visual events and the friendly eye: modes of educating vision in new educational 
setttings in Danish art galleries". I Museum and Society, 7(1) 2009, s. 18. 
23 Hinnum (2000), s. 73. 
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1.7 Teori och tolkningsram 

1.7.1 Socialkonstruktionism. 

Min undersökning grundar sig på socialkonstruktionistisk teori, framför allt synen på kunskap 

som socialt konstruerad. 24 Det vill säga att vad som anses viktig eller sann kunskap är 

kulturellt präglad. Simon Lindgren skriver att ”vårt sätt att uppfatta världen skapas och 

upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas i social interaktion, där man både 

bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant eller falskt”.25 Eftersom 

jag upplever att det finns en något förlegad syn på bildämnets innehåll och vad som är 

värdefull kunskap skapar vi lärare och elever tillsammans en sanning om vilka kunskaper som 

är riktiga (eller viktiga) ur historiskt kontext. Genom att införa arbetssätt hämtade från 

samtidskonsten kan eleverna få fler verktyg att ifrågasätta och konstruera sin egen samtid och 

framtid. Foucault använde sig av begreppet diskurs för att beskriva det sammanhang som 

kunskap skapas i. Han beskriver diskursen som hela den uppsättning av meningsskapande 

verksamhet som exempelvis språk, bilder, texter, metaforer, historier som tillsammans 

producerar ett visst sätt att förstå olika företeelser. Då det finns andra sätt att uppfatta världen 

på blir kunskap också en fråga om makt. Den dominerande diskursen har makten att definiera 

vad som tas för sant och förnuftigt.26 

1.7.2 Konstpedagogiska förhållningssätt.  

För att förstå och beskriva verksamheten på Moderna Museet använder jag de begrepp som 

Anna Lena Lindberg använder för att beskriva konstpedagogikens hållningar till lärsituationer 

på ett konstmuseum. För att vidareutveckla resonemanget använder jag Helen Illeris översikt 

av de diskurser som varit dominerande inom konstpedagogiken 

Konstpedagogik är ett svårdefinierat begrepp enligt Anna Lena Lindberg. Hon skriver i sin 

avhandling Konstpedagogikens dilemma att ”med Konstpedagogik menas här en pedagogik 

ämnad förståelsen av de bildande konsterna dvs arkitektur, skulptur, måleri, grafik, teckning 

och konsthantverk.”27 Hon skriver också att konstpedagogik är en professionell verksamhet 

men att den vilar på kunskap och metoder som vem som helst kan tillägna sig och att ”dess 

syfte är att utveckla förmågan att se, uppleva och förstå konstverken.”28 

                                                           
24 Burr, Vivien (2003) Social Constructionism. London New York: Routledge, s. 60. 
25 Lindgren, Simon (2009) Populärkultur-teorier, metoder och analyser.Malmö: Liber AB, s. 10. 
26 Burr (2003), s. 64-69. 
27 Lindberg, Anna Lena (1991) Konstpedagogikens dilemma. Studentlitteratur, Lund (diss), s. 23. 
28 Ibid., s. 23. 
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Historiskt sett har konstpedagogiken sina rötter i 1800-talet med föregångare som Ruskin och 

Morris från England samt Lichtwark från Tyskland. Framför allt var det industrialismens 

stora överflöd av massproducerade varor som drev på behovet av att utbilda den breda 

allmänheten i estetik. I Sverige får Ellen Key stå som förgrundsfigur för konstpedagogikens 

införande och i samband med de stora folkbildningsrörelserna tidigt 1900-tal fick hennes 

idéer spridning. Dagens konstpedagogik står/vacklar mellan två oförenliga hållningar menar 

Lindberg. Det är uppfostrarhållningen och den karismatiska hållningen.29 Uppfostrar-

hållningen är förbunden med upplysningsdrömmen och vill hjälpa mottagaren att ta 

kulturarvet i besittning. Genom att betrakta mottagaren som ett vitt ark som skall fyllas med 

kunskaper och färdigheter objektifieras denna. Den viktigaste kritiken av uppfostrarhållningen 

är att den har en statisk syn på kunskap, förståelse och inlärning. Den liknar en form av 

förmedlingspedagogik som ses som omodern i dagens skolverksamhet. Den karismatiska 

hållningen är förbunden med en idé om att konstupplevelsen har med känsla, och inte med 

förnuft att göra. Konstverket talar direkt till mottagaren oavsett utbildning och social 

tillhörighet. Eftersom den karismatiska hållningen bara tillför stimuli och sedan lämnar 

betraktaren med sina egna upplevelser blir den en total subjektivering av publiken. Detta kan 

ligga närmare det Helen Illeris beskriver som det konstpedagogiska mötet, att det kan ses som 

en ritual och utvecklar tanken om att det är en form av performance.30 Dagens 

konstpedagogik, precis som skolans undervisning, balanserar kanske istället på tre ben vilka 

kombinerar, beroende på behovet, en konstcentrerad pedagogik som kan sägas vara 

kunskapsfokuserad med syfte att informera, upplevelsecentrerad som sätter individen i fokus 

och en idébaserad där process och kontext står i fokus.31 

1.7.3 Blickpositioner i en lärandesituation 

För att konkretisera dessa första två förhållningsätt, Uppfostrande eller Karismatisk, kan man 

istället använda några begrepp som Helen Illeris hämtat från Visual Culture Studies. Hon 

skriver i sin artikel – Visual events and friendly eye, ”att de senaste femton åren (2009) har ett 

ökat fokus framträtt på att utveckla nya och experimentella former av pedagogiska möten på 

konstgallerier och museer, inte minst i norden”.32 Grunden till detta är uppfattningen att i 

mötet mellan besökaren och galleriet är det besökarens personliga upplevelse av 

                                                           
29 Ibid., s.16. 
30 Göthlund, Anette (2008) ”Arbete i verkstad och zon Konstpedagogik för barn på Moderna Museet”, i 
Tellgren, Anna (red.)(2008) Historieboken Om Moderna Museet 1958-2008. Steidl Ferlag. Göttingen, s. 259. 
31Ibid., s. 260. 
32 Illeris (2009), s. 17. 
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konstverket/utställningen som är det centrala. Genom att man antagit en konstruktionistisk 

syn på lärande har den traditionella uppfattningen, att kunskapsöverföring sker från lärare till 

elev istället, skiftat till att idag fokusera på hur elever och lärare tillsammans kan skapa en 

lärmiljö som stimulerar eleverna till både ett individuellt anpassat och kollektivt lärande. 

Generellt kan man säga att introduktionen av mer experimentella former av pedagogiska 

former på museer och gallerier kommer sig av deras önskan att inkludera även andra grupper, 

än de som normalt besöker dem, baserat på en uppfattning om relationen mellan utbildning 

och möjlighet till socialt avancemang. Denna utveckling har tagit fart senare på gallerier än i 

museivärlden men dessa båda lägger nu stor möda på att implementera pedagogisk 

verksamhet som inbegriper experimentella former riktade mot dessa utomstående grupper. 

En viktig del av museernas ansikte utåt och vilja/kravet på att vara inkluderande är sådana 

pedagogiska initiativ som verkstäder, workshops, iscensättningar(som utställningar där 

besökaren aktiveras) mm. Detta har gjort att antalet anställda pedagoger har ökat avsevärt och 

dessa har kommit att samarbetar intimt med personal från andra avdelningar genom hela 

utställningsprocessen, planering, ”hängning” och marknadsföring. Fokuseringen på 

lärcentrerade aktiviteter inom museivärlden har framförallt uppmuntrats av ett ökat antal 

undersökningar/forskningsprojekt kring museipedagogik inspirerad av den nya museologin.  

1.7.3.1 Museet och seendepraktiker. 

I sin artikel beskriver Illeris de seendepraktiker som historiskt varit dominerande i 

lärsituationer i skolan eller som i det här fallet på museer. För att ringa in de komplexa 

skeenden som uppstår i en lärsituation på ett galleri mellan betraktaren, det betraktade och 

sammanhanget använder hon sig av begreppet ”visual event”, där ett sådant ”event” är en 

interaktion mellan det begränsat antal möjliga positioner som deltagarna kan inta. Dessa 

positioner utgår från Mieke Bal’s teori om hur olika personer positioneras i en lärsituation på 

ett konstgalleri och att denna är genuint obalanserad och genomsyrad av makt och dominans. 

Bal kategoriserar skeendet på museer som del av en diskurs där de olika positionerna 

benämns som ”personer” och är deltagare i denna diskurs. Bal använder tre huvudpositioner i 

mötet på museet där den första är den som talar, den andra personen är den som lyssnar, eller 

blir talad till, och den tredje personen är den eller det som det talas om, objektet. Den första 

personen framställer hon som museet självt, inte som institution utan som den som har makt 

över sanningen och bestämmer hur konstverket skall tolkas genom att styra över hur en 

utställning är utformad. Museet som första person gömmer sig bakom något som Bal kallar 
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”realistiskt narrativ” som utger sig för att berätta sanningen. Detta osynliggörande menar Bal 

blir en våldshandling eftersom det hindrar dels andra personen, betraktaren, att kunna 

ifrågasätta första personens sanningar och att tredje personen, konstverket, tystas ned genom 

att bara ges ett sätt att tolkas. Andra personen är här museets besökare, betraktaren, den tänkta 

läsaren av utställningen som Bal menar, har en tendens att oreflekterat ta till sig vad första 

personen vill förmedla. Dock har andra personen, till skillnad från tredje, en möjlighet att inta 

rollen som första person genom att respondera på det utställda. Detta, att kunna respondera, 

menar Bal är en avgörande förutsättning för att utställningen alls kan äga rum. Den tredje 

personen i Bal’s analysmodell är själva objektet, det man talar om men inte med. Det är den 

enda personen som är synlig och därför också möjlig att tala om. 

En lärandesituation, educational setting, på ett museum är ett möte mellan konstverket och ett 

begränsat antal besökare under en bestämd tidsram, allt organiserat och lett av 

museipedagoger. Helen Illeris menar att en sådan lärsituation skapar möjlighet för andra och 

tredje person att inta flera positioner men med den viktiga skillnaden att i en educational 

setting är det inte bara konstverket som är synligt utan även institutionen representerad av 

guiden och publiken, eleverna. Om positionerna är relativt statiska i den traditionella 

gallerimiljön (diskursen) menar Illeris att de i stället är mer öppna för förhandling och 

förändring i en educational setting. Oavsett vilken form museibesöket tar är det ändå de fakto 

så att den kulturella auktoriteten, och då positionen som första person, alltid innehas av 

representanter för institutionen. Illeris ser educational settings som alternativa möjligheter för 

att positionera både betraktare och konstverk som andraperson. Hon skiljer här på gallery 

settings som är det traditionella förhållningssättet och educational settings. 

 Utifrån dessa olika positioner, i det som Bal kallar visuella skeendet (visual event), 

analyserar Helen Illeris hur museer traditionellt har kommit att utveckla olika sätt att arbeta 

pedagogiskt genom varierande sätt att se på de tre dominanta positionerna för seende.33 Dessa 

olika positioner kallar hon för the disciplined eye, the aesthetic eye och the desiring eye vilka 

har kommit att bidra till att forma undervisningen av besökarna. 

1.7.3.2 Undervisning av The disciplined eye. 

Undervisning av the disciplined eye är traditionellt sett den vanligaste metoden, där 

förstapersonen berättar för andrapersonen om tredjepersonen. Denna undervisning är nära 

förknippad med upplysningens idéer om museet som en uppfostrande institution bärare av 

                                                           
33Ibid., s. 19 ff. 
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tradition och kunskap. Där valdes konst ut beroende av deras odiskutabla värde i egenskaper 

av mästerverk och visades upp enligt den tidens konstvetenskapliga förståelse där man 

kategoriserade konsten efter skola, nationalitet, stil och kronologi. Den konst som bäst passar 

in i rollen här är slutna verk från en klassisk epok som inte ”talar” för sig själva.34 

I ett museipedagogiskt sammanhang kopplat till denna seendepraktik gömmer sig museet 

bakom de utvalda konstverken. Guiden, som museets representant, är den som naturligt tar på 

sig rollen som första person och berättar de ”sanningar” museet vill förmedla utan att gå i 

någon dialog. Besökaren intar då andrapersonens roll som tenderar att se sig själv som elev, 

ett tomt kärl som skall fyllas med kunskap. Konstverket i den här visuella situationen är den 

det talas om och inte med. Här menar Illeris att positionerna kan ifrågasättas i och med att 

guiden är synlig och har en nära kontakt med eleverna kan dessa söka dialog med guiden och 

ifrågasätta sanningarna den förmedlar. Även guiden själv kan anta alternativa former i 

konstförmedlingen eller ifrågasätta rådande sanningar och därmed lämna över första-

personskapet till eleven. Denna seendepraktik ligger mycket när det som Lindberg kallar 

uppfostrarhållningen som är kopplad till uppfattningen att konst består av autonoma 

konstverk som passivt ska betraktas i ett neutralt rum. Konstpedagogens uppgift blir här att 

lära eleven om konsten. Att förmedla sanningen. 

1.7.3.4 Undervisning av Aesthetic eye. 

Om undervisning av disciplined eye innebär att besökaren/eleven ska se det som curatorn eller 

guiden vill att man skall se riktar sig undervisning av aesthetic eye att sätta betraktarens egna 

upplevelser eller känslor i centrum där seendepraktiken anses vara en medfödd förmåga som 

skall underhållas. Typiskt kan man säga att den utställningsform som är tänkt att möta the 

aesthetic eye är museer och gallerier utformade som den vita kuben. Ögat är befriat från 

onödiga, störande och styrande element för att möjliggöra en mer direkt och förstärkt 

upplevelse av konstverket. Ett konstverk utställt i denna miljö skall fritt kunna tala för sig 

självt utan något som kan påverka betraktarens tolkning. På ett sätt försöker denna form av 

visuella skeenden att återskapa konstverkets position som förstaperson genom att visas på ett 

fritt sätt och kunna gå i dialog med betraktaren. Å andra sidan blir det än mer tystat, men på 

ett osynligt sätt menar Illeris, eftersom denna utställningspraktik inte alls försöker etablera en 

dialog mellan konstverket och betraktaren utan snarare ska lyfta fram betraktarens egna 

tolkning. Detta förstärker ytterligare utställarens/museets förstapersonskap. Även betraktaren 

                                                           
34Ibid., s.20. 
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blir lämnad själv utan att guidas av några skyltar, informativa texter eller kronologi och 

uppmanas därför att anta rollen som förstaperson och läsa konstverket genom intuitiva 

känslor och egna referensramar. Då den verkliga förstapersonen, utställaren, gömmer sig 

bakom den vita kubens ”neutrala” väggar och inte lämnar några ledtrådar till utställningen 

vägrar många besökare att ta till sig rollen som förstaperson och hävdar istället att de inte 

förstår konst. 

Den vanligaste formen på undervisning kopplat till the aesthetic eye är att besökarna deltar i 

en form av workshop. Denna hålls ofta i ett separat utrymme, en verkstad, separerad från 

utställningslokalen. Där kan eleverna fritt experimentera med deras egna utryck och 

kreativitet och på så sätt etablera en intuitiv förståelse och relation med utställningens 

konstverk. När metoden introducerades under 70- och 80-talet uppmanades ofta eleven att 

inta rollen som konstnär och läraren var också själv ofta en konstnär som agerade mer som 

igångsättare än lärare. Konsekvensen blev då att läraren ofta avsade sig rollen som 

förstaperson och lämnade över den till eleven. Eftersom dessa ”event” ofta tar plats utanför 

utställningsrummet har de haft en tendens att leva sitt eget liv utan koppling till själva 

utställningen eller konstverket. Det som kommit att ses som en lyckad workshop har varit om 

deltagarna anses ha varit kreativa, frigjort sig eller fått nya erfarenheter. Den här formen 

ligger nära det som Lindberg kallar karismatisk hållning där konsten ska upplevas och ge 

inspiration till egen kreativitet. Det kreativa ligger i det konstnärliga materialet, eleven får 

pröva olika konstnärliga metoder utan någon lärare som lägger sig i för att behålla det 

personliga uttrycket.  

1.7.3.5 Undervisning av The Desiring eye. 

Den tredje formen av undervisning kallar Bal educating the desiring eye. Denna menar Illeris 

kan jämföras de båda föregående formerna, disciplined ochaestethic eye. Precis som i det 

första exemplet är det en ren undervisningssituation där läraren ser publiken som lärande 

(learners) och som i det andra finns det ett starkt intresse i att deltagarna i första hand skall 

utgå från sina egna preferenser och erfarenheter i mötet med konstverket. Men till skillnad 

från dessa försöker undervisningen av desiring eye att aktivt stimulera besökaren att inta 

positionen som förstaperson genom att utforma utställningar som riktar sig till att möta 

besökarens önskan/vilja att lära. Utställningarna som utformas för att möta the desiring eye 

kan ses som ett steg bort från de moderna museernas misslyckande att nå de grupper av 

besökare som blev exkluderade av den vita kuben och aestethic eye undervisningen. Konsten 

används som en del i lärandet men det är inte i egenskap som ett konstverk utan vad konsten 
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kan förmedla som är viktigt. Samtidskonsten är relationell och det är processen i mötet med 

verket som är relevant. Konstverket blir ett medel i att skapa nya erfarenheter och kunskaper. 

Den nyligen introducerade termen skillnad (difference) både i en sociologisk mening, som 

mellan sociala klasser, och i en psykologisk mening, mellan olika ”intelligenser” och lärstilar, 

har blivit central i utvecklingen av idén om att varje person har en naturlig vilja att lära och att 

denna ska mötas på ett personligt plan utifrån sociala och psykologiska förutsättningar.35 

Utifrån dessa tankar har socialt engagerade museer, exempelvis Tensta Konsthall och Galleri 

Index, börjat se sig själva mer som lärcenter än som en kulturell auktoritet. Exempelvis 

erbjuder de en mängd olika infallsvinklar till konstverken genom experimentella hängningar 

och alternativa former av guidade visningar till aktiviteter som vänder sig till områden utanför 

museets väggar. 

Till skillnad från de traditionella sätten att arrangera de visuella händelserna lånar man här, 

åtminstone potentiellt, istället från lärsituationen.  I de här fallen försöker museet med dess 

representant synliggöra förstapersonskapet genom utställningens utformning vilken öppet 

exponerar och problematiserar de tankar som uppstår i samband med hängningen och dess 

material. De utbildningsformer som speciellt utformats för att tillgodose the desiring eye är 

exempelvis öppna verkstäder och projekt där olika besökare bjuds in för att skapa/forma deras 

egen lärprocess genom aktiviteter som ofta utmanar museets traditionella roll och visuella 

kultur (practices of looking). I dessa settings uppmanas de lärande att positionera sig själva 

inte bara som betraktare utan som en slags kulturella auktoriteter t ex genom att ge förslag på 

alternativa hängningar, texter och konstverk som hypotetiskt skulle kunna finnas i 

samlingarna. Utgångspunkten för varje deltagare är ytterst personlig. Genom lärcentrerade 

och individualiserade övningar är varje lärande tänkt att själv ta ansvar för deras egna 

”blickar” genom att uppmärksamt och analytiskt betrakta det de ser, vad de känner och vad de 

tänker medan mindre uppmärksamhet riktas mot konstverket och de svar (responses) det ger. 

Rollen som utbildare blir då mer som en barnmorska, menar Illeris, som ska hjälpa eleverna 

att ”föda” deras egna individuella lärprocess inom projektets ramar. I en vidare mening kan 

utbildningen av the desiring eye kopplas till moderna bildningsideal som livslångt lärande, 

personlig utveckling och ”self-formation” genom lärprocesser som går långt bortom att lära 

om konst till processer om hur vi kan forma oss själva till så unika personliga original som 

möjligt. 

                                                           
35Ibid., s. 21. 
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I det här perspektivet blir detta att inta ett förstapersonskap ett absolut krav i ett 

utställningssammanhang. I det mest radikala sammanhanget blir museet och konstverkets 

positioner förpassade till tredjeperson (objekt) vilka är synliga men inte får komma till tals. 

1.8 Tidigare forskning 

Forskningsrapporten: KONSTEN SOM LÄRANDERESURS - syn på lärande, pedagogiska 

strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer bygger vidare på den tidigare 

forskningsrapporten: Bild och konstpedagogisk forskning och utvecklingsarbete i Norden som 

stöttades av Nordisk Kulturfond. Efter denna rapport ansökte forskarna Helen Illeris, Venke 

Aure och Hans Örtegren om medel för att göra en empirisk undersökning av nordisk 

konstpedagogik vilket resulterade i denna rapport. Moderna Museet – Stockholm har varit en 

del i undersökningen där Hans Örtegren har tittat på bl a arkitektur och utställningsformer. 

Den pedagogiska verksamheten har också lagts under luppen och slutsatsen han drar är att 

Moderna museet har en hög ambition avseende att nå ut till en bredare publik och arbeta för 

mångfald men i realiteten uppfyller man inte detta. Det menar han beror på att museets 

ledning och pedagogerna har olika syn på vad som ska genomföras och vad man ska lägga 

resurserna på. I rapporten framkommer också att fördelningen av resurser görs i ordningen 

konst först och förmedling i andra hand. 36 

 

Pierre Bourdieu och Alain Darbel gjorde en undersökning av konstpubliken ”Museerna och 

deras publik”.37 Denna pekade på ”att kulturens värld är ett privilegium för de bildade 

klasserna”.38 Trots att den gjordes på 60-talet kan den ändå vara aktuell idag. Särskilt om man 

betänker statsmaktens uppdrag till Moderna museet att kunna möta en bredare publik och 

värna om mångfald vilket forskningsrapporten ovan till viss del menar att man misslyckas 

med. 

 

                                                           
36 Aure, Venke; Illeris, Helene & Örtegren, Hans (2009). Konsten som läranderesurs, Syn på lärande, 
pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer, Göteborg: Nordiska Akvarellmuseet. 
37Pierre Bourdieu & Alain Darbel: L’Amour de l’art. Les Musées d’art européens et leur public. Paris 1966. 
38Lindberg, Anna Lena (1991). Konstpedagogikens dilemma: historiska rötter och moderna strategier. Lund: 
Studentlitteratur, s 15. 
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2. Bearbetning och analys 

2.1 Moderna Museets pedagogiska verksamhet 

Avdelningen för Förmedling på Moderna Museet ska underlätta för besökarna att ta till sig 

utställningar och samlingen genom att erbjuda olika former av tematiserade visningar och 

program. I dessa försöker man knyta an till besökarens egna referenser och samtiden samt att 

ge dem träning i bildanalys, kritiskt tänkande och möjlighet till eget skapande. För att göra det 

arbetar man både med visningar av samlingarna och praktiskt arbete där arbetet i ateljén 

främst vänder sig till barn. För att möta ungdomar i gymnasieåldern har man mer specifika 

projekt som exempelvis Museum Museum och workshop. Jag kommer att beskriva 

verksamheten och bearbeta materialet genom att dessa kopplas till teorierna om 

konstpedagogiska förhållningssätt inom ramen för samtidskonstens estetiker. 

2.2 Avdelningen Förmedling 

Moderna Museet är ett konstmuseum med målsättningen att vara världsledande i att visa och 

förmedla samtida konst. I uppdraget från statsmakten skall man bevara och förmedla samtida 

konst, utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av denna del av kulturarvet och 

härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Rent praktiskt skall man uppnå detta 

genom att: öka tillgängligheten till samlingarna, nå fler och nya besökare, utveckla den 

pedagogiska verksamheten i samarbete med bl a skola och högskolor samt öka kunskapen 

inom verksamhetsområdet genom stöd till forskning.39 Den pedagogiska verksamheten på 

museet har traditionellt haft en stark ställning och länge varit en naturlig del i museets 

repertoar. 2006 gjordes en organisatorisk förändring vid Moderna Museet. De två tidigare 

enheterna Utställningar och Samling samt Pedagogik och Program slogs samman till en 

enhet som nu heter Konst och Förmedling. Tanken var att knyta ett närmare band mellan 

utställnings- och pedagogikverksamheterna. Förhållandet mellan dessa två enheter är i den 

ordning de anges nämligen konst föregår förmedling där konstsamlingen är navet i 

kärnverksamheten och styr hur museet är uppbyggt.40 Verksamhetsgrenen förmedling är i 

första hand till för att göra samlingarna mer tillgängliga för besökarna vilket ligger i linje med 

museets uppdrag. Chef och Intendent för avdelningen Förmedling är även ansvarig för 

verksamheten Museum Museum (tidigare Zon Moderna). Moderna Museet erbjuder ett 

                                                           
39 Moderna Museet(2015), Myndighetsinformation:  
http://www.modernamuseet.se/sv/Moderna-Museet/Om-museet/myndigheten/ 10 februari 2015. 
40Örtegren (2009), ”Pedagogiska strategier”, i Aure, Venke; Illeris, Helene & Örtegren, Hans (2009). Konsten 
som läranderesurs, Syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer, 
Göteborg: Nordiska Akvarellmuseet, s. 232. 

http://www.modernamuseet.se/sv/Moderna-Museet/Om-museet/myndigheten/
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allmänt utbud av pedagogisk verksamhet som riktar sig till alla besökare, där 

ungdomsgruppen erbjuds mer specifika aktiviteter med möjlighet att använda verkstaden. 

Dessutom finns en projektverksamhet som går under namnet Museum Museum. I 

forskningsrapporten från 2008 skriver Örtegren att man avsiktligt undviker att använda sig av 

begreppet pedagogik på Moderna Museet för att inte leda tankarna till skolans 

undervisningsformer. Samtidigt kan namnvalet ”förmedling” ge associationer till en 

gammaldags pedagogik av förmedlande där läraren talar och eleven lyssnar vilket ligger nära 

det Lindberg kallar ”uppfostrarhållningen”. Intendenten försvarade namnvalet ”förmedling” 

med att det är en vanlig benämning internationell på just denna verksamhet och lade kanske 

ingen större vikt vid detta. ”Det används på exempelvis Lousiana och kommer från det som 

kallas public programs, som i princip alla museer arbetar med […] här på Moderna Museet är 

det en form av dialogpedagogik”.41 Avdelningen arbetar med en pedagogik som kännetecknas 

av samtal, öppenhet och prövande. Detta ligger nära det som Illeris kopplar till utbildning av 

the desired eye.  

För att möta besökarna och deras behov har man nu hängt om samlingen, ett utslag av den nya 

museologin. I stället för att den är uppdelad i epoker och nationalitet har man istället ordnat 

den kronologiskt vilket ska ge en annan ingång eftersom verken blandas annorlunda och 

andra konstnärskap får mer framträdande plats i utställningen, i synnerhet kvinnliga diton. 

2.3 Visning och program 

Moderna Museet erbjuder ett antal olika former av förmedling där samlingarna eller en aktuell 

utställning är central. Under våren har museet visat en samlingsutställning av Louise 

Bourgeois och i samband med den har jag deltagit i två visningar. 

Louise Bourgeois -I been to hell and back är en samlingsutställning med verk från utvalda 

delar av hennes produktion. Den är uppdelad i nio rum som är tematiserade så att verken som 

visas är valda och sorterade med tanke på temat vilket gör att de inte är från samma tidsepok. 

För att besöka utställningen måste man följa en bestämd väg och passera alla rummen för att 

komma ut. Många av verken hänger från taket och det kan ibland upplevas trångt om 

utrymmet.  

Konstnärens produktion kan sägas bygga på ad hoc estetik. Det vill säga att verken ska ses 

som delutsagor i en löpande process och att konstnärens intentioner kan läsas i dessa. Den 

som kurerat utställningen däremot har haft andra intentioner. Eftersom man är tvingad att 

följa en viss väg genom utställningen måste besökaren läsa verken i en viss ordning. Någon 

                                                           
41 Intervju av chefen för avdelningen Förmedling, 24 februari 2015, Moderna Museet. Finns i författarens ägo. 
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har gjort tydliga val men det framgår inte vem. Här ligger kuratorns val nära en situationell 

estetik, man arbetar med betraktarens rörelse i rummet som ges en betydelse som ett 

värdeladdat och manipulerat ställe samtidigt som det kan skapa nya erfarenheter. I 

utställningsrummen finns begränsad information som kan ge besökaren någon vägledning 

eller information om verken. Men informationen finns att hitta både som en enkel katalog 

eller en bok att köpa i butiken. Hemsidan har också information som motsvarar det som finns 

i katalogen, där kan man även hitta lärarhandledningen till utställningen. Men det finns få 

möjligheter att ifrågasätta det som berättas som besökare utan man får ta till sig det som visas 

i rummet tillsammans med informationen från katalogen. Museets representanter gömmer sig 

bakom det som Bal kallar ”realistiskt narrativ” vilket utger sig för att berätta sanningen. 

Eftersom museet har bestämt titeln på varje rum och placerat verken där har det också i viss 

mån bestämt ramarna för en tolkning även om det finns möjligheter till alternativa tolkningar, 

vilka det blir upp till besökaren att göra utifrån dennes egna preferenser. Att man väljer att 

visa verk av Louise Bourgeois idag kan kopplas till den nya museologin där museet aktivt 

försöker bryta traditionen som den om det manliga geniet, vilket omhängningen av samlingen 

även visar försök på. 

2.3.1 Visningar av utställningen för lärare och elever 

 I årsrapporten 2007skriver man att lärarna är en viktig målgrupp och att resurser riktas direkt 

mot denna.42 Ett exempel är de lärarkvällar som är öppna för alla kategorier av lärare från 

förskola till gymnasium oavsett vilket ämne man undervisar i. Målsättningen är att ge lärarna 

en introduktion till utställningen så att de ska kunna komma tillbaka med sina elever. Till 

utställningen finns också en lärarhandledning som det är tänkt att läraren ska ta del av innan 

man besöker museet och som man kan arbeta vidare med efter besöket. Ambitionen att sprida 

information om konst till fler än de som redan är initierade, ex bildlärare och konstvetare, har 

sin grund i museets uppdrag att skapa förståelse och delaktighet i kulturlivet och därigenom 

nå andra delar av samhället. 

Pedagogerna på avdelningen Förmedling arbetar aktivt med att ta fram lärarhandledningar och 

undervisningsmateriel. För att dessa ska vara användbara för lärare utgår pedagogerna från 

läroplanerna för grundskolan och gymnasiet och det finns tydliga hänvisningar i 

handledningarna till dessa. Till utställningen om Louis Bourgeois finns det en sådan 

                                                           
42 Moderna Museet(2015), MM årsredovisning 2007: 
.http://www.modernamuseet.se/PageFiles/16741/arsredovisning07.pdf 5 april 2015. 

http://www.modernamuseet.se/PageFiles/16741/arsredovisning07.pdf
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framtagen.43 Den innehåller en beskrivning av utställningen, biografi och ett förslag till en 

enkel bildtolkningsövning. Det som är intressant i materialet är de frågeställningar pedagogen 

lägger fram som möjliga ingångar till konstverken. Eva Insulander påvisar i sin avhandling 

Tinget, rummet, besökaren: om meningsskapande på museum att museets förändrade 

samhällsroll och medvetenhet gör att det vill verka för mångfald och mänskliga rättigheter.44 

Frågor som det ges exempel på i handledningen är genus och sexualitet, aktuella frågor som 

skolan har i uppdrag att behandla. Därigenom öppnar museet upp för att ge eleverna möjlighet 

att inta andra positioner än de traditionella på ett konstmuseum. Att bjuda in eleverna till 

andra sätt att se på konst knyter Illeris till the desiring eye. Men om inte eleverna får någon 

hjälp att inta andra roller än den traditionella, andrapersonen, kommer ändå mötet med 

konstverken att likna utbildning av the disciplined eye. Lärarens/pedagogens roll och 

kompetens blir då mycket viktig för att eleverna ska få möjlighet att inta andra roller. 

I en intervju med några av museets pedagoger svarade de att i de flesta fallen kommer ändå 

skolorna dit oförberedda och tar inte del av handledningarna. Vidare förklarade de att en 

visning oftast börjar med att bara titta, pedagogen berättar inget utan låter eleverna börja 

prata. Därefter kan man leda in dem på samtal om vad de ser och varför.45 Detta gäller 

framför allt visningar för barn från grundskolan men indikerar ändå att pedagogerna har ett 

karismatiskt förhållningssätt till undervisningen, det vill säga att konstverket får tala för sig 

självt och betraktaren ska opåverkad få göra sin egen tolkning vilket motsäger verksamhetens 

ambitioner. 

Lärarkvällen började med ca en timma långt föredrag om Louise Bourgeois som person och 

konstnär och naturligtvis utställningen som sådan. Pedagogen följer ett traditionellt mönster 

när hon berättar om Louis Bourgeois. Deltagarna får ingen eller få möjligheter att ställa några 

frågor eller ifrågasätta det pedagogen berättar, vilket i stort följer det som står i katalogen.  

Pedagogen intar rollen som förstaperson, framför allt som representant för museet, det hen 

säger förutsätts vara sanningen. Det här kopplar Illeris till utbildning av the disciplined eye, 

konstverken är tydligt sorterade i en kronologisk ordning och det finns färdiga tolkningar. 

Deltagarna får ta del av de sanningar och fakta som kurator och museum vill förmedla utan att 

gå i någon dialog med eleverna. Även om Illeris menar att det finns möjlighet att ifrågasätta 

positionerna är det ingen som gör det, kanske för att den traditionella rollfördelningen är så 

stark i ett visuellt skeende som the disciplined eye. Denna rollfördelning var tydlig och följde 

                                                           
43 Hillerström, Ylva (2015), Lärarhandledning till Louise Bourgeois utställning på Moderna Museet: 
http://www.modernamuseet.se/Documents/Skolan/Stockholm/MM_LH_LouiseBourgeois.pdf 23 maj 2015. 
44 Insulander (2010), s. 11. 
45 Intervju av intendenter på avdelningen Förmedling, 24 februari 2015. Finns I författarens ägo. 

http://www.modernamuseet.se/Documents/Skolan/Stockholm/MM_LH_LouiseBourgeois.pdf
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naturligt med till utställningsrummet. Där delades deltagarna upp i mindre grupper för att det 

inte skulle bli för trångt. Vid varje station mötte en pedagog upp och grupperna fick gå till 

något av de nio rummen. Eftersom utställningen är utformad så att besökaren skall följa ett 

visst rörelsemönster bröts den förutbestämda vägen upp som kuratorn hade tänkt och de flesta 

besökarna började mitt i utställningen. Oavsiktligt kan pedagogerna ha fått deltagarna att inta 

andra roller eftersom man bröt mot kuratorns bestämda mönster, förstapersonskap. I rummet 

mötte en pedagog upp. Hen beskrev verken utifrån det som redan sagt vilket ytterligare 

förstärkte pedagogernas och museets roll som förstaperson. 

Det andra tillfället deltog jag under en visning för en klass vid ett estetgymnasium från en av 

Stockholms kranskommuner, med ca femton elever. Visningen hölls av en pedagog från 

Moderna Museet och började i utställningsrummet. Pedagogen följde här utställningens tänkta 

väg kronologiskt, stannade till i varje rum och lyfte fram ett eller flera nyckelverk. Det hela 

avslutades med lite frågor innan pedagogen lämnade klassen. Det var ingen dialog under 

någon del av visningen utan pedagogen fick ostört prata om de utvalda verken. Även om det 

är en outtalad önskan att eleverna skall delta mer aktivt i samtalet uppmuntrades inte dessa till 

detta någon gång. Dessutom intog eleverna en klassisk elev lärarposition och verkade inte 

vana att ställa några frågor i ett sådant sammanhang. Upplägget av visningarna har till stora 

delar likheter med utbildning av the disciplined eye. Pedagogen berättar för eleverna om 

konstverken och rollerna får få eller inga möjligheter att ifrågasättas. Det som pedagogen eller 

museet erbjuder blir en sanning eftersom det är i egenskap som förstaperson det förmedlas. 

Det finns heller inget i utställningsrummet som kan ifrågasätta det som berättas. För att kunna 

erbjuda eleverna andra betraktarpositioner måste pedagogen arbeta med frågor som de i 

lärarhandledningen och det gör man i de tematiska visningarna som avdelningen erbjuder. 

Just visningarna har en tendens att sorteras under disciplined eye både för att det är den 

förväntade formen eller att eleverna inte är beredda att ifrågasätta rollerna de tilldelar 

pedagogen och sig själva. Har en skola valt en guidad visning har man många gånger också 

lämnat över förstapersonskapet till museets personal. 

De tematiska visningarna är tänkta att lyfta frågor som är aktuella för ungdomarna och 

samtidigt kunna bearbetas i skolan. Det finns handledarmaterial som läraren kan ladda ner och 

förbereda eleverna på innan besöket. Problemet, som nämnts ovan, är att man många gånger 

kommer helt oförberedd och förväntar sig att museet skall tillhandahålla en visning samtidigt 

som man samtalar om till exempel ekologi eller normkritik. Man försöker slå två flugor i en 
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smäll.46 Om man istället väljer att kombinera besöket med en workshop kan det innebära ett 

besök i verkstaden. I samband med utställningen Håkan Rehnberg får eleverna möjlighet att 

prova en speciell måleriteknik som är inspirerad av konstnärens arbetssätt. En typisk 

workshop börjar med att pedagogen går igenom utställningen tillsammans med eleverna, tittar 

på några nyckelverk och samtalar om dessa. Sedan beger man sig till verkstaden där eleverna 

får arbeta med att måla med inspiration från konstverken i utställningen. Pedagogen påtalar att 

det är arbetsprocessen som är det väsentliga och inte själva slutprodukten, målningen. Genom 

att man får prova ett experimentellt förhållningssätt till måleriet kan man närma sig 

konstnärens intentioner.47 Workshop och tematiska visningar ger större möjligheter att låta 

eleverna inta andra roller. När pedagogen istället uppmuntrar till samtal och alternativa 

tolkningar lämnar den över, eller ger åtminstone möjligheten för eleven att inta rollen som 

första person. I the desired eye får också konstverket, objektet, möjlighet att komma till tals 

menar Illeris. Men det är en fin balansgång från att verksamheten i verkstaden (måleriarbetet) 

inte växlar över till the aesthetic eye, där elevens intuitiva uttryck och upplevelse sätts i 

främsta ledet istället för lärprocesser och dialog. 

2.4 Museum Museum 

Ungdomsverksamheten Museum Museum är uppföljningen på Zon Moderna som var det 

tidigare utvecklingsprojektet vilket avslutades 2011.På Moderna Museets hemsida skriver 

man att Museum Museum: 

Är ett utvecklingsprojekt för konst och lärande, en plattform för kreativitet. I Museum Museum 

blandas gymnasielever med unga som precis lämnat skolan för att söka ett självständigt liv och en 

yrkesidentitet. Då kan ett möte med konst bli avgörande på olika sätt.48 

Syftet har varit att ta emot och uppmuntra ungdomarnas tankar och idéer om vår tids konst och 

museet som plats. Dessutom har ambitionen varit att delge ungdomarna kunskap om konstnärliga 

processer - och vad konst kan vara.49 

Museum Museum är kanske den del av den pedagogiska verksamheten som museet ser som 

den mest intressanta. Den vänder sig till ungdomar i åldrarna 15-25 med extra fokus på dem 

som nyss lämnat gymnasieskolan. Intendenten för Förmedling menar att det är i den åldern 

när man precis lämnat skolan och skall ta steget ut i vuxenlivet som man behöver mest stöd 
                                                           
46 Ibid., Intendenter från avdelningen Förmedling (2015). 
47 Intervju av pedagoger från avdelningen för Förmedling, 13 mars 2015 Moderna Museet. Finns I författarens 
ägo. 
48Moderna Museet, Museum Museum: http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Skola/Museum-
Museum/ 10 februari 2015. 
49Kristoffer Svenberg, Mallrats Stockholm: http://mallratsstockholm.blogspot.se/ 24 april 2015. 

http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Skola/Museum-Museum/
http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Skola/Museum-Museum/
http://mallratsstockholm.blogspot.se/I
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och har behov av att få vara fortsatt delaktig i ett sammanhang.50 Inom ramen för Museum 

Museum har man genomfört ett antal projekt, ca tre om året, och är i dagarna redo att sjösätta 

ett nytt (april 2015). Det kommer att handla om experimentell filosofi som Intendenten menar 

ligger nära samtidskonstens frågor.51 2011 avslutades det tidigare projektet Zon Moderna 

som på många sätt varit framgångsrikt och fått stor uppmärksamhet, inte minst av Moderna 

Museets egen ledning, och gett uppföljare i några andra länder. Planen var att projektet skulle 

permanentas och bli en fast del i verksamheten riktad mot ungdomar. När Investor som var 

en viktig sponsor och som gjorde det möjligt att driva drog sig ur föll projektet. Men den 

kanske allra viktigaste orsaken var att den ansvarige Intendenten slutade. En annan anledning 

till att grunden för Zon moderna ändrades var att museet inte har kapacitet eller kompetens 

att planera och genomföra verksamhet med gymnasieskolor under skoltid. Det var helt enkelt 

en för stor apparat att ansvara för exempelvis närvaro, arbetsmiljö och skolmat. Därför har 

man valt att lämna idén om att samarbeta med skolor och istället bygga deltagandet på 

frivillig basis utanför skoltiden.52 Den springande tanken i Zon Moderna var just att arbeta 

med elever från geografiskt spridda skolor i Stockholm med väldigt olika bakgrund, såväl 

socioekonomiskt som kulturellt. Dels för att bryta de mönster som normalt finns i en 

homogen skolklass men också att deltagarna skulle sprida tankar om konst till kamrater och 

andra i sin närhet, utanför konstsfären. På det här sättet skulle museet uppfylla målsättningen 

att vara inkluderande. I och med att museet lämnat tanken om mångfald och idag bygger 

deltagandet på frivillighet har man förlorat en möjlighet till att nå ut till de grupper som 

normalt är exkluderade. Trots att man inte längre har en uttalad ambition att arbeta med 

skolor är ändå de flesta projekten samarbete med skolor och eller gymnasieelever från 

Stockholm. Målet med verksamheten var också att deltagarna skulle få insikt i exempelvis 

konstvärlden, konst- och designyrkena, konstnärliga processer och hur samtida konstnärer 

arbetar. En annan viktig aspekt var möjligheten att kunna förmedla andra former av 

kunskapsinhämtning än de som kanske traditionellt används i skolan.53 

Projektet i sin nuvarande form har släppt tanken på en bred rekrytering och vänder sig endast 

till intresserade ungdomar som museet redan har kontakt med. Där menar Intendenten att 

läraren blir en mycket viktig kontaktyta för att nå dessa ungdomar. Man vill helst se drivna 

och intresserade ungdomar i projekten. Jag upplever att Museum Museum är ett 

prestigeprojekt som får mycket av avdelningens resurser. Intendenten menar att ”det är viktigt 

                                                           
50 Chefen för avdelningen Förmedling (2015). 
51 Ibid., Chefen för avdelningen Förmedling (2015). 
52 Ibid., Chefen för avdelningen Förmedling (2015). 
53 Ibid., Chefen för avdelningen Förmedling (2015). 
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att ha en spjutspetsverksamhet där man kan arbeta med samtidskonsten och samtidskonstens 

metoder /…/ främst kanske för att ungdomarna ska få syn på något nytt i sina liv /…/ och 

samtidigt perspektiv på tillvaron”.54 

2.4.1 Mallrats Sthlm 

Jag kommer nu att ta upp ett projekt som exempel på hur man kan arbeta med samtidskonsten 

i en gymnasieklass. 

Mallrats Sthlm är ett konstprojekt som ska ge ungdomar från spridda delar av staden 

möjlighet att mötas, dela erfarenheter och få ta plats i det offentliga rummet. 

Mallrat är en person, oftast ung, som regelbundet besöker ett köpcenter eller galleria för 

att uppehålla sig utan att delta i de ekonomiska transaktionerna.55 

Mallra; verb; att i en galleria/köpcentrum av privat alt. semioffentlig karaktär bedriva 

kreativ konstnärlig aktivitet som inte är genom transaktion bunden till köpcentrumets 

ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.56 

Genom konstprojektet vill konstnären diskutera hur man kan utveckla en offentlighet öppen 

för alla. Man lägger fokus på gallerior, köpcentrum och andra offentliga platser av privat 

natur. Platser som ersatt det offentliga rummet, exempelvis torget och gatan, en plats som i 

huvudsak handlar om konsumtion där besökaren måste köpa rätten till utrymme. Genom att 

kritiskt adressera det privata och semioffentliga vill Mallrats försöka påverka och lyfta frågor 

om den framtida utvecklingen av staden och det offentliga.  

Offentliga rum diskuteras i dagens läge ofta inom arkitektur, stadsplanering och konst. Men i 

Stockholm lever vi till största delen i privata rum. Konst i offentligheten kan både göra eller 

förstöra ett offentligt rum. Det här beroende på hur konsten skapar ett tankemässigt och interaktivt 

utrymme och hur rummet tas i besittning genom konsten. /…/ Man kan se det lite som att hacka 

stadsplaneringen.57 

Mallrats Shlm ställer frågor som vad händer när man fokuserar på att utmana och göra konst i 

privata rum som är av “semioffentlig” karaktär.58 Om det går att förändra dessa rum genom 

att behandla dem som offentliga och därigenom göra rummen och deras strukturer mer 

synliga, tillgängliga och föränderliga, skapa förståelse för rummens begränsningar och hur 

dessa omgivningar och miljöer är performativa för vår kultur? Det vill säga: Hur våra 

                                                           
54 Ibid., Chefen för avdelningen Förmedling (2015). 
55 Intervju av konstnären från Mallrats, 7 maj 2015, Karlaplan Stockholm. Finns I författarens ägo. 
56 Ibid., Konstnären från Mallrats (2015). 
57 Ibid., Konstnären från Mallrats (2015). 
58 Förf. kommentar: De är skenbart offentliga men med ett tydligt kommersiellt syfte. 
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offentliga miljöer vi rör oss i påverkar oss och vilka vi är. Detta för att skapa en diskussion 

om hur man kan utveckla en offentlighet öppen för alla.59 

Projektet började med att konstnären skrev en projektbeskrivning och startade upp 

tillsammans med Galleri Index i Stockholm. Eftersom det blev problem med finansieringen 

lades projektet på is men efter samtal med en intendent på Moderna Museets avdelning för 

förmedling plockades det upp i deras ungdomsverksamhet Museum Museum. Grundidén till 

Projektet Mallrats Sthlm är att det genomförs ”som ett gemensamt skapande av och med 

ungdomar ifrån olika delar av Stockholm där köpcentret som stadsrum adresseras, elaboreras 

med och utmanas”.60 Vilket i stort skulle uppfylla de krav Moderna Museet har att vara 

inkluderande och värna om mångfald men har svårt att uppfylla i den övriga verksamheten. 

Precis som i Zon Moderna är upphovsmannens grundtanke att man ska låta ungdomar från 

olika delar av staden mötas, men i det här projektet var det gymnasieelever från Viktor 

Rydbergs Gymnasium (VRG). I en direkt fråga om hur det är att jobba med en 

innerstadsskola med privilegierade elever svarar konstnären att det ändå är så att eleverna valt 

att gå på estetisk linje och menar att det är en stor variation mellan elevernas bakgrund. Han 

säger också att ”det jag vill vända mej emot är att konst ska vara nån slags messias som ska 

komma ut i fattiga förorten och välsigna folk. Den idén har jag inte om konst /…/ det är 

snarare så att det som behövs för dom minst privilegierade i samhället är att själva få välja 

och inte bli påprackade att nu ska ni göra det här.”61 Han menar att det är ett politiskt verk 

även om det inte initialt sägs så, men att han undviker att prata om det i sådana banor 

åtminstone partipolitiskt. Eleverna skall själva få bestämma vilka ingångar de ska ha för att 

driva projektet samtidigt som de ska kunna ha möjlighet att ifrågasätta konstnärens 

intentioner. Tanken är att skapa en form av möten genom projektidén där konstnärens roll är 

att komma med sin kompetens, metoder och erbjuda ett offentligt rum. Konstprojektet bygger 

på en relationell estetik där det konstnärliga uttrycket kan ses som ett kommunikativt system. 

Konstnären arbetar med personliga utgångspunkter, i det här fallet det offentliga rummet, och 

relaterar i högre grad till politiska och sociala problemställningar och åsikter än till det rent 

estetiska. Verket finns egentligen bara till i nuet och har en performativ prägel, det som 

återstår är deltagarnas erfarenheter. 

                                                           
59Moderna Museet, Museum Museum: http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Skola/Museum-
Museum/ 10 februari 2015. 
60 Ibid., Moderna Museet, Museum Museum (2015). 
61 Konstnären från Mallrats (2015). 

http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Skola/Museum-Museum/
http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Skola/Museum-Museum/
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När Moderna Museet tog in Mallrats Sthlm som ett Museum Museum-projekt handlade det 

om att utifrån en ”gräsrotsnivå” utmana de privata rummen i staden men framförallt vad det 

får för betydelse när en stor konstinstitution som Moderna Museet kliver in och ställer sig 

bakom den här typen av konstprojekt.62 I projektbeskrivningen på Moderna Museets hemsida 

skriver de att de ansvariga på Moderna Museet var väl medvetna om projektets 

institutionskritik men att de såg det som en möjlighet till bra självkritik. Frågor som uppstod 

var ”Vad är ett museum och vad ska vi ha ett museum till?”.63 Det är frågor som museologin 

uppmärksammar och ställer frågor kring. Projektet lyfte framför allt kritik om att museet 

kommersialiseras för mycket och att platsen riskerar att bli för lik andra kommersiella rum i 

staden. Men det gav också de som normalt inte besöker museet möjlighet att göra 

kommentarer till det. Den fråga som eleverna kom att arbeta med i projektet var 

kommersialism och det blev också en form av institutionskritik framför allt mot 

museishoppen och den företeelsen.  

I projektet har konstnären och pedagoger från Moderna Museet samarbetat tillsammans med 

lärare och elever. Projektet pågick under två veckor, heltid, där skolan hade avsatt 

”projekttid” för verksamheten. Eleverna fick handledning i början men efterhand gled arbetet 

över mot att de själva fick driva sina egna frågor inom projektets ramar, de som konstnären 

bestämt. Det började med att eleverna fick inta Gallerian i Stockholm för att prova olika 

performativa förhållningssätt. Konstnären gick då in och styrde undervisningen och delade 

med sig av sina erfarenheter från liknande situationer. 

[D]et har varit ett väldigt pushande på de här ungdomarna att verkligen våga göra dom här sakerna 

och i efterhand har jag förstått att många av dom har tyckt att det var läskigt för att man har pushat 

sina gränser för va man tycker är bekvämt att göra /…/ samtidigt som det har varit spännande och 

givande… När jag jobbar försöker jag dra med hela… och inspirera…. ett sätt att tänka /…/ Men 

sen har jag en del förberedda workshops. Men till den månen ungdomarna är kreativa själva så 

försöker jag lägga mig i så lite som möjligt… så låter jag dom själva få utveckla och… det har 

faktiskt fungerat väldigt bra..64 

Från workshopen i gallerian inventerade eleverna tillsammans med konstnären olika idéer 

som uppstått under övningen. Dessa tankar gick man sedan vidare med och utvecklade för att 

senare återvända till gallerian och göra aktioner i grupp, kort och gott ”mallra”. Elevernas 

arbeten kom att handla om allt från installationer till performanceverk. Genom att utmana och 

                                                           
62 Ibid., Konstnären från Mallrats (2015). 
63 Ibid., Konstnären från Mallrats (2015). 
64 Ibid., Konstnären från Mallrats (2015). 
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möta eleverna på ett personligt plan lämnar konstnären över rollen som förstaperson till dem. 

De får själva möjlighet att utforma sin egen lärprocess, i det här fallet genom aktiviteter som 

utmanar traditionella roller, vilket ligger i linje med Helen Illeris resonemang om utbildning 

av the desiring eye och att utbildarens uppgift blir mer som en ”barnmorska” som ska hjälpa 

eleverna att föda deras egna individuella lärande inom ramen för projektet. Efter att ha arbetat 

tillsammans med eleverna i semioffentliga miljöer flyttade projektet in på Moderna Museet. 

Avsikten med de flesta av Museum Museum-projekten är att de ska sluta i någon form av 

utställning och så även i det här fallet. En intention som kan kopplas till museets nya roll som 

ett lärcenter där besökare bjuds in för att få möjlighet att utmana museets traditionella position 

och visuella kultur. Illeris skriver att i sådana ”settings” uppmanas de lärande att positionera 

sig inte bara som betraktare utan också som ett slags kulturella auktoriteter. När projektet 

flyttade in på Moderna Museet uppstod andra frågor eftersom det åtminstone till det yttre är 

något annat än en shoppinggalleria. Konstnären menar att ”det är ett rum som bär med sig 

konsthistorien och den formen av logik som är nånting annat… och kanske finns det en risk 

att ett museum kommersialiseras för mycket och logiken blir alldeles för lik andra rum… 

kommersiella rum i staden.”65 Konstnären upplevde att eleverna blev osäkra på vad som var 

tillåtet att göra inne på museet och det uppstod en diskussion om institutionskritik.  

Just det när vi jobbade på museet blev det en helt annan sak… Det finns ju en väldig status 

kring museet som plats… det blev vad ska vi göra nu för nåt?”66 De frågor som uppstod på 

museet var kommersialisering, konstnärskap och en så enkel fråga som inträde. Projektet 

avslutades med en utställning som tog plats inne i entréhallen och samlingarna vilken bestod 

av olika konstnärliga uttryck som performance, interventioner och installationer. Ett problem 

eller vinst som konstnären uppmärksammade var att i och med att Moderna Museet kom in 

och stöttade projektet blev det tydligt att det handlade om konst och inte något annat vilket 

ytterligare tydliggjordes i och med att utställningen hölls inom Moderna Museets väggar. 

Samtidigt ger en sådan institution trovärdighet till projektet vilket problematiserar 

möjligheten att faktiskt kunna ge kritik till institutionen som sådan och ifrågasätta dess roll 

som första person.  

I intervjun undviker konstnären att prata om verksamheten i pedagogiska banor. Varför är lite 

oklart men det går i linje med Moderna Museets övriga skrivelser. Kanske har institutionen 

färgat av sig så att man vill undvika den benämningen och kallar det förmedling. Han ser sig 

själv mer som en konstnärlig ledare som kommer med en programidé, metoder och ett rum. 

                                                           
65 Ibid., Konstnären från Mallrats (2015). 
66 Ibid., Konstnären från Mallrats (2015). 
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Vad lärarens roll blir i det här är lite osäkert. Men det är det logistiska som inte museet har 

förmåga att driva som faller på lärarens lott. 

 

3. Tolkning och resultat 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera Moderna Museets pedagogiska verksamhet inom 

ramarna för samtidskonst. Vilka strategier använder man för att arbeta med samtidskonst och 

är några av dessa användbara i skolans bildundervisning? Jag har analyserat materialet med 

hjälp av Helen Illeris beskrivningar av dominerande diskurser för konstpedagogik. Jag har 

undersökt verksamheten utifrån följande frågeställning: Hur arbetar man med samtidskonst i 

den pedagogiska verksamheten på Moderna Museet? Vad får det för konsekvenser på hur 

eleverna positioneras? 

3.1 Avdelningen Förmedling 

Verksamheten som varit underlag för min undersökning är den som i första hand vänder sig 

till elever från gymnasieskolan. Denna kan inte generellt sägas vara kopplad till någon 

specifik del av museets konstutbud utan utgår oftast från en aktuell utställning eller i vissa fall 

den fasta utställningen, samlingen. Samlingen har sedan något år tillbaka fått en annorlunda 

hängning som bryter mot den tidigare traditionella uppdelningen i ”ismer”. Idag är den 

sorterad i en kronologisk ordning vilket har gett möjlighet för andra konstnärskap, i synnerhet 

kvinnliga, att få träda fram. Omhängningen kan också sägas vara ett försök att möta andra 

grupper än de som normalt besöker museet. Museet har sedan ett antal år tillbaka 

omorganiserats så att de tidigare avdelningarna Utställningar och Samling och Pedagogik och 

Program har slagits samman till en avdelning som nu heter Konst och Förmedling. Avsikten 

är att knyta ett närmare band mellan utställnings- och pedagogikverksamheterna så att 

pedagogerna blir delaktiga redan när utställningarna planeras och utformas. En tanke med det 

är att det redan i visningen av samlingarna skall finnas pedagogiska kvalitéer. Det tätare 

samarbetet öppnarför ett experimenterande av samlingarna, tillfälliga utställningar och 

pedagogiken samtidigt kan det också ses som att pedagogikens ställning har stärkts inom 

organisationen. Trots det är museets ambition sådan att det är utställningsverksamheten 

(konst) som går i första hand, före förmedlingen.  

Dessa båda initiativ kan ses som ett steg att närma sig den undervisningsform Illeris kallar the 

desiring eye där museet ser sig mer som ett lärcenter än som en kulturell auktoritet genom att 

erbjuda andra infallsvinklar till utställningarna och visningarna. Dock har visningarna jag 
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deltagit vid en tendens att falla under undervisning av the disciplined eye trots att avdelningen 

har ambitionen att bedriva en dialogpedagogik. Naturligtvis varierar tonläget beroende på 

vilken pedagog som håller i visningen, hur många gånger pedagogen hållit i visningen och 

inte minst elevernas förkunskaper.  

Till skillnad från samlingen varierar utställningarna tema från gång till gång. De utformas för 

att väcka besökarens intresse och vilja till lärande genom att kopplas till aktuella 

frågeställningar som ska knyta an till besökarens preferenser. En sådan utställning knyter an 

till en situationell estetik eftersom kuratorn arbetar aktivt med att utforma rummet och utmana 

arkitekturen för att påverka besökarens möte med utställningen. Att utforma en utställning för 

the desiring eye är ett sätt att bryta mot den vita kubens estetik. Problemet är att det finns 

begränsat med information i utställningsrummet som besökaren kan använda för att göra en 

egen tolkning. Besökaren lämnas ensam i rummet med sina upplevelser vilket Illeris menar är 

undervisning av the aesthetic eye. Vid en sådan undervisningssituation riskerar konstverket att 

ytterligare tystas eller osynliggöras eftersom denna utställningspraktik inte alls etablerar 

någon dialog mellan konstverket och betraktaren vilket istället förstärker museet 

förstapersonskap ännu mer. Vid visningarna jag deltagit vid har detta förstärkts ytterligare av 

att guiden berättar det som finns att hitta i utställningskatalogen, de sanningar som museet 

eller dess representant vill att besökaren ska ta till sig utan att gå i dialog med denna. Museets 

representant gömmer sig bakom det som Mieke Bal kallar realistiskt narrativ och som utger 

sig för att berätta den enda sanningen. Det hindrar andrapersonen att kunna ifrågasätta 

förstapersonens sanningar och att tredjepersonen, konstverket, bara ges ett sätt att tolkas. Om 

visningen av utställningarna har en tendens att likna undervisning av the disciplined eye där 

förstapersonen, guiden, berättar för andrapersonen, eleven, om tredjepersonen, konstverket, 

har de tematiska visningarna större potential att anta andra former vilken också ligger närmare 

en relationell estetik. I de tematiska visningarna finns det större möjlighet för eleverna att inta 

andra roller. Det gör man genom att uppmana eleven att utgå från infallsvinklar och 

frågeställningar som ska knyta an till samtida frågor som genus och miljö. Man låter eleverna 

utmana konstverken genom dessa frågor och därigenom kan de göra andra tolkningar och 

erfarenheter än det som museets representanter förmedlar genom ett realistiskt narrativ. Vid 

en sådan visning är det fortfarande så att museets representant har rollen som 

förstapersonmedan eleven är andraperson och konstverket tredjeperson. Skillnaden från en 

undervisningssituation kopplad till the disciplined eye blir här att pedagogen inte utger sig för 

att berätta den enda sanningen om ett konstverk. Tematiserade visningar som ger annorlunda 

ingångar till att se på konstverket är något som Illeris menar är ett grepp som kommit att bli 
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vanligare de senaste femton åren vilket kan kopplas till den kritik som riktats mot att museer 

kommit att utesluta vissa samhällsgrupper genom de sätt de presenterat konsten på. I ett 

samtal med pedagoger ansvariga för barn och ungdomsverksamheten påtalade de att det var 

mycket viktigt att barnen lär sig att se och tänka. En visning kan börja med att pedagogen 

väntar på att eleverna ska börja samtala och sedan fortsätta därifrån. På så sätt överlåter 

pedagogen rollen som första person till eleverna som får möjlighet att ifrågasätta och komma 

med kommentarer till museet och utställningarna. I en sådan ”setting” får även konstverken 

möjlighet till andra roller vilket är fallet i utbildning av the desiring eye.  

3.2 Projektverksamheten Museum Museum 

I verksamheten som rör Museum Museum arbetar man tätt med en ”nu levande” konstnär. 

Varje projekts idé kommer från en aktuell utställning men behöver inte bygga på den. Ibland 

är det konstnärens eget projekt och ibland är det museet som initierar samarbetet. Chefen för 

avdelningen Förmedling menar att det är viktigt för ett museum i den här klassen att ha en 

spjutspetsverksamhet som vänder sig till ungdomar. Den ska också ge ungdomarna insikt i 

konstvärlden och yrken kopplade till denna, konstnärliga processer och hur konstnärer kan 

tänkas arbeta. Avdelningschefen påpekade att det också ska få deltagarna att känna sig 

delaktiga och välkomna till museet. I projektet Mallrats Sthlm arbetade en konstnär 

tillsammans med elever från Viktor Rydbergs Gymnasium under en tvåveckorsperiod. 

Konceptet man arbetade efter bygger på konstnärens idéer om att adressera offentliga miljöer 

för att undersöka hur man kan forma en framtida offentlighet. Ur ett samtida 

konstsammanhang bygger projektet på en relationell estetik där det konstnärliga uttrycket är 

ett kommunikativt system, dvs en performativ gräns mellan konstverket och verkligheten. 

Konstnären arbetar med sina personliga utgångspunkter och relaterar i hög grad till 

betraktarens eller som i det här fallet deltagarnas politiska och sociala åsikter. Det ska förstås 

som ett socialt mellanrum och undersöker och utmanar hur det är att vara en individ i ett 

socialt och kulturellt sammanhang, och hur dessa positioner kan utmanas. Genom att tvinga 

eleverna till handlingar, performativa, som de normalt inte skulle göra medvetandegörs de om 

de frågor konstnären arbetar med. Konstnären påpekade att han undvikit att färga eleverna 

med sina åsikter, utan det har varit deras egna frågeställningar som fått driva projektet framåt. 

Konstnärens roll har varit att tillföra metoder, kompetens och en plats (Moderna Museet). I 

Museum Museum - projekten knyter man an till ungdomarnas nutida bildvärld och aktuella 

frågor vilket kan ses som ett grepp att göra samtidskonsten mer tillgänglig och relevant för 

dem. Detta menar Illeris har kommit att bli vanligare under de senaste åren och att 
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undervisning kopplad till the desiring eye ofta syftar till att knyta an till elevens egna 

erfarenheter. Hon beskriver också hur undervisning kopplad till the desiring eye ofta strävar 

efter att flytta eleven in i ett förstapersonskap, delvis genom att möta dennes personliga 

erfarenheter och vilja att lära. Men också genom att eleven uppmanas att positionera sig som 

förstaperson, och därigenom erbjudas kulturell auktoritet.  

I verksamheten Museum Museum arbetar man processbetonat och aktivt med dialog. 

Eleverna kommer med sina egna erfarenheter som sedan får utrymme att bearbetas inom 

projektens ramar. Vilken estetik man arbetar utifrån varierar från de olika projekten men 

oftast är det en relationell estetik och som lyfter frågor aktuella för samtidskonsten. En 

undervisning av the desiring eye kan kopplas till bildningsideal som livslångt lärande vilket 

också avdelningschefen nämnde i samtalet. Att verksamheten ska ge andra former av 

kunskapsinhämtning än de som normalt används i skolan. 
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4. Slutdiskussion 

Moderna Museets pedagogiska verksamhet har en säker ställning i museets program där 

projekt som Museum Museum ligger helt i linje med dess ambition att vara ett världsledande 

museum för samtida konst. Avdelningen Förmedling arbetar aktivt med att möta publiken 

både genom nära samarbete med utställningsansvariga och egna pedagogiska projekt. Det har 

varit svårt att få ta del av verksamheten framför allt då ledningen varit orolig för att deltagarna 

ska objektifieras vilket aldrig varit min mening eftersom studien har syftat till att undersöka 

pedagogens agerande i första hand, hur denna bjuder in eleverna till att inta andra roller. 

Pedagogerna som i huvudsak ansvarar för barnverksamheten har uttryckt tankar om 

konstpedagogik som jag kopplar till en karismatisk hållning, samtidigt som de värnar om att 

barnen ska lära sig om konst utifrån sina egna preferenser. Samtalet har en viktig roll i 

verksamheten och man har ändrat synen på museets roll som lärcenter. Arbetet i ateljén 

däremot har en tendens att falla under the aesthetic eye eftersom pedagogen bara lägger fram 

ett material som eleven får använda för att arbeta med sin egen kreativitet. Om det har varit 

svårt att definiera vad i museets utställningar som kan kategoriseras som samtidskonst är 

projektverksamheten Museum Museum definitivt det. Där arbetar museets pedagoger intimt 

med en konstnär och ett antal gymnasieungdomar. Den konstnärliga intentionen ligger ofta 

inom en relationell estetik som relaterar till deltagarnas personliga utgångspunkter och 

åsikter. Genom att låta deltagarna forma deras egna lärprocesser får de möjlighet att inta andra 

positioner än de som traditionellt förekommer i en lärsituation. Utgångspunkten för varje 

deltagare blir personlig och kan vara starten på ett livslångt lärande, en lärsituation som kan 

kopplas till the desiring eye.  

Det finns material för att fortsätta undersökningen som då skulle förläggas till skolans värld 

och där vill jag genomföra ett längre konstprojekt inom ramen för läroplanen med 

utgångspunkt i relationell estetik och the desiring eye och låta dessa mötas.  

Inom ramen för undersökningen har jag intervjuat lärare som deltagit i Zon Moderna. Detta 

material har jag valt bort eftersom det föll utanför undersökningen, men det har varit mycket 

intressant att ta del av dessa erfarenheter. Jag har brottats med frågor som hur man praktiskt 

genomför större projekt i skolan och hur samarbetet ser ut mellan lärare och konstnär. 

Samtidigt har jag försökt få svar på frågan vad samtidskonst är egentligen, vilket har fått ta 

plats i min gestaltande undersökning som till stora delar har varit textuell. Men samtidskonst 

är kanske inget som låter sig definieras så lätt så jag återvänder till citatet av Ad Reinhardt: 

Konst är Konst – allt annat är allt annat! 
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I was going to make a contemporary work of art but I fucked it up är titeln på mitt gestaltande 
arbete. I det har jag undersökt vad samtidskonst är, vilken plats samtidskonst har i dagens samhälle 
och vad konstpedagogiken ska syfta till? Arbetet har bedrivits textuellt genom att jag fört in mina 
tankar och resonemang i en tankekarta över tiden. I min undersökning har det hela tiden funnits en 
politisk vilja att förändra något i skolvärlden, så jag har skickat frågor via mejl till makthavare som 
kan påverka situationen i dagens skola. Dessa har jag ramat in och hängt upp tillsammans med titeln 
på gestaltningen. Genom att delar av texten skrivits på olika platser i utställningsrummet tillsam-
mans med breven har jag försökt undersöka samtidskonstens tre estetiker. Texten är skriven med 
en bred svart markerpenna ”squeezer” (graffitipenna) i de två utställningsrummen. I rum ett har jag 
använt belysning i ett övrigt mörkt rum eftersom det visats video i samma lokal. I rum två har jag 
använt befintligt, utomhusljus. De tre breven hängde på rad från vänster i den ordning de finns här i 
dokumentet.

I was going to make a contemporary work of art 
but I fucked it up
Anders Eriksson Gestaltningsarbete 1 juni 2015

Bilaga: Gestaltning
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utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se / Till Gustav Fridolin via registrator 

Bäste Utbildningsminister! 

Jag studerar till bildlärare på Konstfack och möts dagligen av människor som upplever att de inte 
kan teckna, måla eller inte är intresserade av samtida konst. Skolans estetämnen har lämnat små 
avtryck annat än att det inte var något för dem. Kultur är idag något inte alla känner sig berörda 
av, utom kanske en redan initierad kulturelit. Dagens bildundervisning har i en del skolor 
reducerats till att vara en stund för pyssel fritt från skolans övriga krav, eller i bästa fall en 
sidovagn till några andra ämnen. 

Som bildlärare arbetar man många gånger i motvind. Elever, lärarkollegor och föräldrar har 
uppfattningen att det handlar om att teckna och måla ”fint”. En syn som har sina rötter i en 
klassisk modernistisk konsttradition. Men Bild är inte bara ett teknik- och kommunikationsämne 
utan berör även större värden som konst, samtid, mänskliga värderingar och relationer.  

Konst idag är tvärvetenskaplig, tar upp de stora frågorna i livet, ifrågasätter och problematiserar 
vår samtid. Att arbeta med konstnärliga metoder är att låta eleverna skapa sina egna lärprocesser. 

En bra undervisning i estetiska ämnen skulle ge eleverna en bättre förståelse för en annars 
exkluderande kulturvärld förbehållen en redan insatt kulturelit. Dessutom ger det eleverna andra 
redskap att inhämta kunskaper på och ett kritiskt förhållningssätt till dessa. 

Hur ska vi göra för att höja nivån på estetundervisningen i skolan? 

Mindre grupper. Idag är det stora elevkullar och det finns ingen möjlighet att ge varje elev det 
stöd de behöver för att möjliggöra att de ska kunna utveckla och forma sina egna lärprocesser. 

Bestämd avsatt tid för lektionen. Genom att myndigheten bestämmer omfattningen på lektioner 
och innehåll kan inte skolledare reducera ämnet till den nivå det är idag. 

Vidareutbildning av lärare, alla kategorier. Konstbegreppet förändras snabbare än vad 
utbildningssystemet hinner med. Lärare som inte har kompetens att arbeta med nutida konst 
måste få möjlighet att höja sin kompetens inom ämnet ofta. Konst berör alla ämnen i skolan. 

Framförallt en höjning av alla estetämnenas status genom att göra dem likvärdiga med de 
”viktiga” – Meritvärde, Tydligare styrning. 

En satsning på estetämnena i framförallt grundskolan skulle lägga en grund för att göra eleverna 
mer delaktiga i samhället både på det kulturella som det politiska planet och samtidigt attraktiva 
på en global arbetsmarknad. 

 

Anders Eriksson 
Lärarstudent Konstfack 

 

Observera:  
• Ändra inte texten i ämnesraden. Den är viktig för att registrator ska veta vem e-posten ska till. Du kan dock komplettera ämnesraden. 

• I princip all post och e-post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia 
har rätt begära att få ta del av innehållet. 

• Läs mer om hantering av e-post på regeringen.se.  
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kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se / Till Alice Bah Kuhnke via registrator 

Bäste Kulturminister! 

Jag studerar till Bildlärare på Konstfack och möts dagligen av människor som upplever att de inte 
förstår samtida konstnärliga utryck. Skolans estetämnen har lämnat små avtryck förutom en 
upplevelse av utanförskap. Kultur är idag något inte alla känner sig berörda av, utom kanske en 
redan initierad kulturelit. Dagens bildundervisning har många gånger reducerats till att vara en 
stund för pyssel fritt från skolans övriga krav eller i bästa fall en sidovagn till några andra ämnen. 

Hur ska vi göra kulturpolitiken inkluderande? Ni skriver att ”Ett levande kulturliv är en del av 
välfärden och demokratin och att Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa 
förutsättningar för konstnärlig frihet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet”. Om det ska 
finnas någon möjlighet till konstnärlig frihet, vilket är en del av vår yttrandefrihet, måste alla ha 
en medvetenhet och intresse för kultursektorn. Detta måste börja i skolan! 

Där finns redan ämnen som har en tydlig kulturorientering och dessa är inte alla bara estiska. 
Kultur är det kitt som håller ihop samhället, som skapar gemenskap och tillhörighet. Kultur 
angår alla! Men viktigast är kanske att kultur är idag en global angelägenhet och inte nationell! 

För att göra alla delaktiga i kulturen skulle följande åtgärder vara lämpliga: Ett tätare samarbete 
mellan statliga konstinstitutioner och skola. Dessa har ett uppdrag att arbeta för att göra kulturen 
tillgänglig, inkluderande men ska också skapa delaktighet. Moderna Museet har bedrivit en 
spetsverksamhet som nu tyvärr är nedlagd (eller omformad) Zon Moderna som i sin grundtanke 
skulle vara just inkluderande, ge deltagarna insyn i en exkluderande kulturvärld, och göra 
kulturen mer tillgänglig och öppen. Den formen av projektverksamhet borde vara ett föredöme 
för att utveckla nya vägar och strategier i att skapa en levande och inkluderande 
kulturverksamhet. 

Kultursamordnare i kommuner som planerar och genomför projekt tillsammans med skolor, 
kulturarbetare och institutioner. Bland annat för att få Skapande Skola att bli mer integrerat i 
verksamheten och att hjälpa konstinstitutioner i mötet med skolorna. Skapande Skola är en 
institution där det skulle finnas en mycket större potential till utbyte mellan kultursektor och 
skola än det som är fallet idag. Men varför ska man avsätta pengar till en verksamhet som skolan 
redan har väl lämpade pedagoger att bedriva men inte får möjlighet till på grund av att 
estetämnena har åsidosatts i åratal av skolpolitiska beslut. Ge istället lärare större mandat att 
planera, genomföra och samarbeta med kulturarbetare och institutioner. Samtidigt skapas större 
möjlighet för konstnärer och kulturarbetare att samarbeta med lärare och skolor i konstprojekt, 
inte bara visuell konst utan även slöjd, musik, teater osv, än vad Skapande Skola kan erbjuda. 

Genom att arbeta med större konstnärliga projekt kan skolan vara mer inkluderande och göra 
kulturlivet mer tillgängligt. Samtida konst berör eleverna på ett annat sätt än vad skolans arbete 
normalt brukar göra. Konst är relationell och undersökande. På det sättet kan eleverna skapa 
relation till sin egen lärprocess och samtiden. 

Anders Eriksson 
Student Konstfack 
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har rätt begära att få ta del av innehållet. 
• Läs mer om hantering av e-post på regeringen.se.  
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rektor@konstfack.se / Till Maria Lantz 

Bäste Rektor! 

Jag är i begrepp att examineras som Bildlärare från BI och står inför flera utmaningar, där den största är att 
få anställning på en skola. Bildämnet har en mycket liten plats i dagens skolvärld vilket går hand i hand 
med att även konst har ett begränsat utrymme i skolpolitik och samhälle. En annan utmaning är att möta 
den press eller förväntningar på ämnet som finns från lärare, elever och föräldrar. En uppfattning om att 
det ska handla om klassiska tekniker och konsthistoria men inte samtida konst vilken har en svag koppling 
till bildlärarrollen och läroplanerna. Jag har nu studerat här på Konstfack i fem år men har egentligen 
aldrig ifrågasatt min egen syn på konst som nog kan sägas ha varit klassisk modernistisk. Det var först när 
jag arbetade med mitt examensarbete, som handlar om samtidskonst, som jag upplevde att något 
förändrades! Samtida konst är tvärvetenskaplig, tar upp de stora frågorna i livet, ifrågasätter och 
problematiserar vår samtid. Att arbeta med konstnärliga metoder och samtidskonst är att låta eleverna 
skapa sina egna lärprocesser och starten på ett livslångt lärande! 

Jag frågar mig hur vi ska få lärarutbildningen att innehålla mer samtida konst för att kunna förändra en 
traditionell bildundervisning i grunden? Samtidigt måste vi också arbeta för förändra attityder hos politiker 
och skolledare! Konst är en vital del av samtiden och en viktig opinionsbildare. Men vem försvar konstens 
varande i skolans värld? Vem står upp för bildämnet? 

Lärarstudenter på BI är konstfacks kommunikatörer som kommer att utbilda morgondagens 
Konstfackstudenter. Jag upplever att Konstfack är en institution med vattentäta skott. Det finns ett mycket 
begränsat utbyte mellan de olika facken. Skolans verkstäder och lärare borde utnyttjas mer över gränserna. 
Det är en ekonomisk fråga om inte annat! Framför allt besitter lärarna på Konstfack olika kunskaper som 
alla studenter har nytta att ta del av! Särskilt om man ska få in mer samtida konst på BI! 

Det ska vara möjligt att pendla mellan konst och pedagogik! Samtida Konstnärer och Institutioner visar ett 
stort intresse för pedagogik, och termer som ”educational turn” nämns. I mitt examensarbete undersöker 
jag var samtidskonsten står i förhållande till pedagogiken. Där har jag mött konstpedagoger och konstnärer 
som alla har utryckt en ovilja mot att förknippas med skolans pedagogik. Det är besvärande. Var kommer 
den attityden från? Jag tänker att det måste vara lättare att gå från konst till pedagogik och tvärt om. Det 
ska helt enkelt finnas utbildningsvägar för konstnärer att läsa pedagogik för en karriär i skolan utan att 
behöva ägna flera år åt detta. Det är möjligt inom andra ämnen men inte i bild. Samtidigt måste pedagoger 
få möjlighet att fördjupa sina kunskaper i samtida konst! 

Så hur ska en framtida bildlärarutbildning formas för att samtida konst ska kunna bli en naturlig del av 
lärarens profession? Dagens lärarutbildning låser in kunskaper i fack. Kunskaperna delas in i fiktiva 
ämneskategorier! ( Det är politiska beslut, men politiker tar inga beslut utan att dessa föregås av en stark 
lobbyverksamhet. Vem för de estetiska ämnenas röst i politikens rum? Det borde vara Konstfack 
tillsammans med andra utbildningssäten! ) Så utbildningen av bildlärare på Konstfack borde göras mer 
individanpassad med möjlighet för spetsutbildning i vissa delar!  

Jag vill se en ”educational turn” på Konstfack. Konststudenter ska kunna läsa pedagogik och känna att skola 
är en naturlig plats för att undervisa samtida konst och konstnärliga förhållningssätt. Samtidigt ska 
lärarstudenter ha möjlighet att fördjupa sina kunskaper i samtida konst och konstnärligt arbete för att 
bildundervisningen ska vara inkluderande och skapa ett tillgängligt kulturliv öppet för alla! 

 

Anders Eriksson 
Student Institutionen för Bildpedagogik 
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