
I was going to make a contemporary work of art but I fucked it up är titeln på mitt gestaltande arbe-
te. 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 poli-
tisk 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 tillsammans 
med breven har jag försökt undersöka samtidskonstens tre estetiker. Texten är skriven med en bred 
markerpenna ”squeezer” (graffitipenna) i de två utställningsrummen. I rum ett har jag använt belys-
ning i ett övrigt mörkt rum eftersom det visats video i samma lokal. I rum två har jag använt befint-
ligt, utomhusljus. De tre breven hängde på rad från vänster i den ordning de finns här i dokumentet.
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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 

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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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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