Vad kan konst vara?

En grundläggande introduktion till
samtidskonst
Lektionsplan, åk 1–5

Inledning
Denna lektionsplanen introducerar eleverna till samtidskonstens grundläggande
idéer genom att visa exempel och skapa utrymme för gruppdiskussion. Eleverna
uppmuntras att på ett kreativt sätt reflektera över konst som ett brett ämne, dela
med sig av sina egna tankar om vad konst är och diskutera i grupp om konst är
viktigt eller inte - både på ett personligt och samhälleligt plan.
Lektionsplanen kan kopplas till läroplanens mål för bildanalys inom ämnet Bild
för dessa årskurser.

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: © Helen Marten, Sadie Coles HQ, London. Foto: Annik Wetter
v1 2018-12-15 /LS
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Mål
-

Eleverna lär sig att konst idag kan vara många olika saker; konstnärer
använder en mängd olika material och tekniker för att skapa konstverk.
Och konst kan göras av många olika anledningar.

-

Eleverna introduceras till den grundläggande idén bakom samtidskonst
och vad det kan vara med hjälp av illustrerande exempel.

-

Eleverna diskuterar med varandra och delar med sig av sina egna tankar
om vad konst är och om de tycker att konst är viktigt eller inte på ett
personligt och samhälleligt plan.

-

Eleverna får möjlighet att arbeta kreativt utifrån någon av de konstnärer
eller konstverk de har lärt sig om.

Aktiviteter
1.

Är det konst? Bildspel (20 min)

2.

Kort introduktion till samtidskonst (10 min)

3.

Är konst viktigt idag? (minst 10 min)

4.

Kreativ respons (flexibelt)

5.

Fördjupande arbete

1. Är det konst?
Material: Bildspelet ’Är det konst’ och ’Är det konst - Facit’.
Tidsåtgång: ca 20 min.

Förklara för eleverna att de kommer att få se ett antal bilder. De måste själva
bestämma om de tycker att bilden är ett konstverk eller inte. De visar sitt beslut
med tummen upp (Ja, det är konst), tummen ner (Nej, det är inte konst) eller
låter tummen stanna i mitten om de är osäkra. Det finns enkla bilder, några
svårare och några bilder som satts in för att lura eleverna.
Gå igenom presentationen bild för bild och ge eleverna tid att fatta sina beslut.
Om du vill kan du ställa ytterligare frågor:
•

Vad kan vi se i den här bilden?

•

Varför tycker du att det här är konst/inte är konst?

•

Tycker du om det eller inte? Varför?

Berätta svaret och ge eleverna mer information om bilden.
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2. Kort introduktion till samtidskonst
Utifrån bildspelet introduceras nu begreppet samtidskonst.
Tidsåtgång ca 10 min.
Utgå från denna information och berätta med egna ord och utifrån egna
exempel som du tycker är relevanta. Det kan göra eleverna mer engagerade om
denna text illustreras med visuella exempel. Gå tillbaka till de bilder som visats
för att göra återkopplingar eller skriv upp de viktigaste begreppen och idéerna
på tavlan.

Underlag
Som du kan se på bilderna har det som anses vara ”konst” ändrats mycket sedan
Da Vincis Mona Lisa. Idag handlar konst inte bara om att försöka efterlikna något
genom målningar, teckningar eller skulpturer. Konst kan vara att laga mat åt
människor på ett galleri, göra konstiga instrument från skräp eller försätta
publiken i situationer där de upplever något som är väldigt annorlunda från
deras vanliga vardag. Många av dessa typer av konstverk beskrivs vanligen som
samtidskonst vilket betyder konst som nyligen har skapats eller som fortfarande
skapas.
Men vad gör egentligen ett konstverk samtida? Några av de verk vi sett beskrivs
som samtidskonst men gjordes för femtio år sedan. Samtidskonst kan vara ett
ganska förvirrande begrepp eftersom det betyder olika saker för olika personer –
oavsett om de arbetar inom konstvärlden eller inte. Här är några exempel på vad
samtidskonst kan betyda:
-

Verk av konstnärer som lever och arbetar idag

-

Konst som görs nu och som tar upp vad som händer i världen

-

Konst som gjordes för 50 år sedan och som tar upp ämnen som
fortfarande är aktuella

-

Konst som utmanar annan konst som redan har gjorts

-

Konst som behandlar stora idéer

-

Konst vars enda idé är att inte ha någon idé!

-

Konst som skapas i vilket material eller form som helst som konstnären
väljer. Det kan till och med vara ett samtal.

-

Konst som endast sker under en viss tid. Till exempel en performance,
digital konst eller konst som görs utomhus.

-

Konst som involverar människor eller där människor är materialet

Kan du komma på något annat?”
Utifrån denna information får eleverna komma med egna förslag på vad
samtidskonst kan vara – det finns helt enkelt inget rätt eller fel!
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3. Är konst viktigt idag?
Tidsåtgång: ca 10 min
Utifrån de tankar och eventuella frågor som dök upp under aktivitet 2
uppmuntras eleverna att dela med sig av sina åsikter huruvida de tycker att
konst är viktigt eller inte.
Eleverna får diskutera hur viktig de tycker att konsten är i par eller i smågrupper.
Uppmuntra eleverna att diskutera både det positiva och det negativa med konst
och hur den påverkar oss.
Sedan delar eleverna med sig av sina tankar till klassen. Detta kan göras på det
sätt du finner lämpligt. Till exempel genom post-it-lappar på tavlan, att eleverna
skriver på tavlan, att läraren skriver upp tankarna på tavlan eller muntlig
respons.

4. Kreativ respons
Detta moment för kreativ respons kan pågå till lektionens slut och/eller fortsätta in på
nästa lektion.
Utifrån bildspelet från aktivitet 1 får eleverna välja ett eller flera konstverk (eller
påhittade konstverk) att ge respons på. Visa eventuellt bildspelet igen.
Eleverna får med utgångspunkt i de visuella egenskaperna, idéerna eller
känslorna bakom en bild sedan skapa egna konstverk eller idéer till ett
konstverk.
Eleverna kan använda vilket material som helst som finns tillgängligt. Eleverna
kan använda traditionella sätt att göra konst som till exempel målning,
fotografering, collage, installation, skulptering men deras respons kan också ha
formen av något icke-fysiskt, som ett performance, något digitalt, kreativt
skrivande eller en dikt.

5. Fördjupande arbete
Fördjupande aktivitet som kan ske under nästa lektion, eget arbete eller som
hemläxa.
Eleverna får hitta och undersöka ett samtida konstverk som inte redan har
nämnts under lektionen och som de tycker är intressant på något sätt. Verket
kan hittas på ett lokalt galleri, offentligt utrymme eller på webben. Be eleverna
beskriva konstverket och berätta varför det är intressant eller viktigt för dem och
varför de anser att det är samtidskonst. Se till att de har med en bild!
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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
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