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Inledning 
Denna lektionsplan uppmuntrar eleverna att utveckla sina tidigare kunskaper om 
samtidskonst i museisammanhang. Med hjälp av exempel från hela världen kan 
eleverna börja definiera termer och se på museet som en aktiv plats snarare än 
bara en byggnad för historiskt viktiga föremål.  
Konstmuseet i Norr används som ett exempel och eleverna får lära sig hur 
museet är strukturerat, vilka personella resurser som krävs för att bygga upp ett 
museum och några av de utmaningar som museer kan möta på vägen.  

Denna lektionsplan kan kopplas till läroplanens mål för bildanalys och kritiskt 
tänkande inom bild samt samhällskunskap för denna åldersgrupp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lektionsplan är framtagen av Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum. 
Lektionsplanen får spridas och användas på det sätt som du som pedagog anser vara 
lämpligt med förbehållet att du fortsätter att hänvisa till Konstmuseet i Norr som källa till 
materialet. Denna lektionsplan får inte ändras på något sätt och får inte delas utan 
hänvisning till Konstmuseet i Norr.  

Om denna plan saknar information som du anser vara nödvändig för att kunna användas 
på ett bra sätt, kontakta oss så att den kan uppdateras.  

Omslag: Ó Konstmuseet i Norr. Foto: Lucy Smalley  
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Mål 
- Eleverna kommer att få en förståelse för museernas funktion och hur de 

beskrivs med facktermer. 

- Eleverna kommer att förstå att det finns skillnader mellan olika typer av 
museer och kunna diskutera museernas avsedda syfte som en grupp. 

- Eleverna får insikter i hur ett konstmuseum systematiskt drivs och 
organiseras.  

- Eleverna kan börja tänka på möjliga konsekvenser av att ställa ut på en 
offentlig plats, ge kreativ respons genom att utforma och planera sin 
egen fantasiutställning. 

- Eleverna uppmanas att tänka på museer ur ett kritiskt perspektiv och 
argumentera för och emot deras plats i samhället.  

Aktiviteter 
1. Definition av ett museum (15 min) 
2. En introduktion till museer för samtidskonst (20 min) 
3. Vilka arbetar på ett museum för samtidskonst? (15 min) 
4. En fantasiutställning (flexibelt) 
5. Fördjupande arbete 

 

1. Definition av ett museum 
Denna genomgång och diskussion i grupp och helklass tar ca 15 minuter. 

 

International Council of Museums (ICOM) definition av ett museum (2007): 

”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som verkar i samhällets 
tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten och som förvärvar, 

bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella lämningar 
av människor och deras miljö i studie- utbildnings- och rekreationssyfte”. 
 

För att sammanfatta, ett museum: 

 
- är inte vinstdrivande, finansieras ofta av offentliga medel  
- är en permanent institution 
- verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling  
- är öppet för allmänheten 
- har en samling 
- bevarar samlingen 
- bedriver forskning 
- förmedlar och ställer ut saker som omger mänskligheten och miljön 
- finns till för utbildningssyfte 
- finns till för rekreationssyfte 
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Skriv följande frågor på tavlan och uppmana eleverna att gå igenom dem i par 
eller i små grupper: 

 

• Vad tänker du på när du hör ordet museum? 
• Vilka museer har du besökt? 
• Vilka andra museer känner du till? 
• Hur känns det att vara på ett museum?  
• Tycker du om museer? Varför/varför inte? 

 

Gemensamt samtal med hela klassen.  

  

Förklara för eleverna att det naturligtvis finns många olika slags museer; kanske 
de museer eleverna nämnde var historiska museer, vetenskapsmuseer, 
naturhistoriska museer eller ett museum med en inriktning på en specifik sak.  
Under denna lektionen kommer vi att fokusera på museer för samtidskonst.  

 

2. En introduktion till museer för samtidskonst 
Information som ska ges tillsammans med bildspelet – ’Museer för samtidskonst’ 

 

Utifrån kartläggningen av museer i allmänhet, introduceras vad ett museum för 
samtidskonst innebär. 
Denna genomgång tar ca 20 minuter.  

Följande information är endast grundläggande och du kan fylla på med egna 
exempel och begrepp.  

För källor, se separat fil ’Källhänvisning’ 

 

Bild 1 – Moderna Museet i Stockholm 

 

• Öppnade 1958 
• Omkring 500 000 besökare per år 
• Fri entré till permanenta samlingar och för personer under 19 år, 

specialutställningar kostar 150 SEK för vuxna 
• Deras samling med modern konst och samtidskonst består av 140 000 

verk från 1900-talet och 2000-talet, i alla former 
• Moderna Museets huvudsyfte är att vara ett modigt och öppet museum 

som ger kunskap om världen och om oss själva genom konst 

Ytterligare fakta: År 1966 öppnade Moderna Museet en utställning med 
skulpturen HON: En katedral. Skulpturen föreställde en färgsprakande gigantisk 
kvinna – hon var 25 meter lång och vägde över 5 000 kg! De tre konstnärerna 
Niki de Saint Phalle (Frankrike), Jean Tinguely (Schweiz) och Per Olof Ultvedt 
(Sverige) byggde olika rum inuti HON som till exempel ett minimuseum, en bio, 
en mjölkbar och en guldfiskdamm och besökare bjöds in till att vandra omkring 
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inuti skulpturen. Det var en stor händelse för Moderna Museet, över 100 000 
människor kom och nu är allt som är kvar av henne huvudet som finns i 
Moderna Museets permanenta samling. 

 
 
Tre minuter lång dokumentär om skapandet av HON (engelska undertexter) 

https://www.youtube.com/watch?v=jNfQt2FsUD4 

 

Bild 2 – Louisiana Museum i Humlebæk, Danmark 

 

• Öppnade 1958 
• Omkring 724 580 besökare per år 
• Fri entré för personer under 18 år, biljetter för vuxna kostar 125 DKK (ca 

180 SEK) 
• Grundat som ett museum för modern dansk konst, men genom åren 

har det förändrats till att bli ett internationellt museum som visar många 
internationellt kända konstnärer, både moderna och samtidskonstnärer 

• 4 000 verk i museets samling 
• Med tyngdpunkt på att vara ett kulturcentrum och mötesplats är 

Louisiana öppet på kvällarna, beläget i en stor park vid havet, har en 
stor museibutik, café och är värd för många kulturella evenemang 

Ytterligare fakta: Louisiana är känt för vad grundaren Knut V. Jensen kallade för 
”bastuprincipen” där utställningarna är indelade i varma och kalla. De ”varma” 
utställningarna är de som innehåller respekterade och populära konstnärer som 
allmänheten redan känner till och de ”kalla” utställningarna är de med mindre 
kända konstnärer som skapar mer provocerande och mindre lättillgänglig 
samtidskonst.  

 
 
Bild 3 – Kiasma Museum i Helsingfors, Finland  

 

• Öppnade 1998 
• Omkring 300 000 besökare per år 
• Fri entré för personer under 18 år, biljetter för vuxna kostar 14 EUR (ca 

149 SEK) 
• Som en del av det finska nationalgalleriet är Kiasma ett 

samtidskonstmuseum som samlar och ställer ut verk som gjorts efter 
1960 

• 8000 verk i samlingen, varje år utökas den med ca 100 verk 

 

Ytterligare fakta: Namnet ”Kiasma” är taget från engelskans ”chiasma”, en 
biologisk term som betyder korsning. I museets kontext är Kiasmas korsning ett 
möte mellan människor och konst. Denna symbolik blir också synlig i museets 
arkitektur.  



 
 

Lektionsplan  •  Vad är ett museum för samtidskonst?     Sida 7 av 10    
 

Bild 4 – MoMA (Museum of Modern Art) i New York, USA 

 

• Öppnade 1929 
• Omkring 2,5 miljoner besökare per år 
• Fri entré för personer under 16 år, biljetter för vuxna kostar 25 USD (ca 

227 SEK) 
• Mer än 200 000 verk i samlingen från 1850 och framåt 
• Är idag ett av världens största museer tillägnat både modern konst och 

samtidskonst 
• Lägger tonvikten på att skapa upplevelser för en lokal, nationell och 

internationell publik 
 

Ytterligare fakta: År 1958 utbröt en brand på museets andra våning, startad av 
arbetare som rökte. En person omkom och besökarna evakuerades till taket där 
de tvingades hoppa till en annan byggnad och en nästan 6 meter lång målning av 
Monet förstördes.   

 

Bild 5 – Tate Modern i London, Storbritannien 

 

• Öppnade 2000 
• Omkring 5,8 miljoner besökare per år  
• Fri entré för alla förutom vid specialutställningar. Dessa kostar vanligtvis 

omkring 20 GBP (ca 230 SEK) 
• Tate Modern beskriver sällan sig själva som ett museum, snarare ett 

galleri. Tate Modern har inte en egen samling men är istället en del av 
Tate-organisationen som inrymmer den nationella samlingen av brittisk 
konst från 1500 fram till idag. Det finns närmare 70 000 verk i samlingen 

• Tate Modern visar internationell konst från 1900 fram till idag 
• År 2016 var Tate Modern den tredje mest besökta attraktionen i 

Storbritannien 

 

Ytterligare fakta: Under 2010 fyllde den politiska aktivisten och konstnären Ai 
Weiwei Tate Moderns entréhall med 100 miljoner handgjorda solrosfrön i 
porslin. Efter att besökare under några månaders tid gått över fröna och lekt i 
dem började de avge ett farligt damm och Tate tvingades stänga installationen – 
istället fick man bara titta ner på den från en bro!  

 

 

Bild 6 – Konstmuseet i Norr i Kiruna, Sverige 

 

• Öppnade november 2018 
• ? besökare per år 
• Fri entré för alla  
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• Bygger aktivt upp sin egen konstsamling och har i januari 2019 tre verk 
• Specialiserar sig på samtidskonst från Barentsregionen  

 

Ytterligare fakta: Staden Kiruna är på väg att flytta 3 km österut på grund av 
gruvindustrin. Det gamla stadshuset kommer att rivas och det nya har byggts 
tillsammans med Konstmuseet i Norrs ändamålsenliga utrymmen i en byggnad 
som kallas Kristallen.  

 

3. Vilka arbetar på ett museum för samtidskonst? 
Material: Arbetsblad – ’Vilka arbetar på Konstmuseet i Norr’  
Facit (för läraren) -  ’Vilka arbetar på Konstmuseet i Norr – facit’ 

Förklaring och arbetsblad tar ca 15 minuter.  

 

Eleverna får ett arbetsblad var där de ska para ihop titeln med rätt 
arbetsuppgifter. 

När alla är färdiga, gå igenom arbetsbladet i helklass genom att använda 
svarsbladet. Fanns det något som var oväntat?  

 

4. En fantasiutställning   
Material: Arbetsblad – ’Skapa din egen fantasiutställning’ 

Detta moment för kreativ respons kan pågå till lektionens slut och/eller fortsätta in på 
nästa lektion. 

 

Eleverna använder sina nya kunskaper om samtidskonstmuseer genom att 
kreativt tänka på de oändliga möjligheterna med att producera utställningar. 
Eleverna kan arbeta självständigt eller i par. 

Uppmuntra eleverna att tänka utanför ramen – det här är en möjlighet för 
eleverna att skapa precis vad de vill.  

 

Eleverna kan använda det utrymme som finns på arbetsbladet, arbeta digitalt 
eller på extra papper.  
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5. Fördjupande arbete  
 

Eleverna delas in i två grupper för att debattera museer och deras betydelse.  
En grupp kommer att vara för museer och en grupp kommer att vara emot.  
I par inom grupperna måste eleverna komma fram till så många argument som 
möjligt som stöder deras sida.  

 

Några utgångspunkter för diskussion: 

• Är museer relevanta idag?  

• Vad erbjuder museer oss? 

• Finns det viktigare offentliga platser för konst att vara på? 

• Vem är museet till för? 

• Ska museer ta entréavgift? 

• Bör museer vara politiska? 

 
Eleverna träffas i sina två huvudgrupper ”För” och ”Emot” och får tid att samla 
alla argument. Varje grupp får 5 minuter på sig att presentera sina argument 
utan att avbrytas. Därefter kan frågor ställas och debatten kan börja! Som lärare 
ansvarar du för att leda diskussionen och se till att den håller sig till ämnet.  
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Tack för att du använder vår lektionsplan! 
 
Vi utvecklar vårt utbildningsprogram löpande och vill gärna veta vad du som 
lärare tycker om materialet.  
Fyll gärna i den korta och anonyma utvärderingen på: 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/3SQM2G8 

 

Har du några frågor eller förbättringsförslag kring denna lektionsplan får du 
gärna kontakta oss. 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill dela med dig av bilder som tas i 
samband med lektionen eller av lektionsresultaten. 

 

Bilder kan komma att användas för intern dokumentation och i utvecklingen av 
lektionsplaneringen. Bilder kan även komma att användas i utbildningssyfte. Bilderna 
kommer att förbli i vår ägo och kommer inte att säljas till tredje part.  

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och eventuella policyer på din arbetsplats 
kan vi bara använda bilder där elever och andra personer inte kan identifieras. Sådana 
bilder kan exempelvis tas bakifrån (visar endast ryggen) eller vara bilder av teckningar eller 
andra närbilder av elever som använder olika material där personer inte kan identifieras. Vi 
förstår att dessa begränsningar gör det svårare att ta bilder men vi hoppas att du tar dig tid 
att ta ett några bilder om möjligt - det skulle vara mycket värdefullt för oss!  

 

Lucy Smalley 
Curator för pedagogik och program 

Konstmuseet i Norr 
981 85 Kiruna 

lucy@konstmuseetinorr.se 
073-028 34 57 

www.konstmuseetinorr.se 
 


