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1. Inledning
I slutet av 70-talet studerade jag konst i Belgrad i det forna Jugoslavien på en förberedande
konstskola och på Konsthögskolan. Jag hade då bara gått lite kvällskurser i Sverige och hade
inte så stor uppfattning om vad ”konstnärlig kunskap” egentligen var. Jag tyckte att allt var
roligt. När jag återvände till Sverige och fortsatte att studera konst upplevde jag att det fanns
små men inte avgörande skillnader mellan den undervisning jag hade fått i Belgrad och den
jag fick i Göteborg. Det fick mig att inse att man kunde göra lite som man ville och att det
kunde bli bra ändå. Sedan funderade jag inte så mycket mer på detta förrän en av mina elever
på Dômen konstskola, där jag undervisar sedan 1998, kom in på Rietveld Academie i
Holland. När hon återvände för att berätta hur det var på där, sa hon att de hade en helt annan
”ingång till skulptur”. Detta uttalande gjorde mig intresserad och jag ville ta reda på hur
denna ingång såg ut.
1.1 Syfte och frågeställningar.
Syftet med min uppsats är att levandegöra och jämföra hur fyra olika utbildningar definierar
och förmedlar konstnärlig kunskap. De fyra utbildningarna är Chelsea School of Art (CSA) i
London, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) i Cuenca, Kungliga Konsthögskolan
(KABK) i Haag och Dômen Konstskola (DK) i Göteborg. Med konstnärlig kunskap menar
jag här saker som är viktigt för en kommande konstnär att behärska både praktiskt och
teoretiskt. För att konkretisera detta har jag använt mig av Noël Carolls definitioner av
konstbegreppet;
Konst som representation
Konst som uttryck
Konst som form
Konst som estetisk erfarenhet
Konst som ett öppet koncept
Min avsikt är inte att värdera de olika skolorna utifrån kvalitet eller samtidighet, utan att peka
på likheter och olikheter. Utifrån den ovan nämnda definitionen vill jag undersöka i vilken
kombination dessa synsätt förekommer på respektive skola. Frågor jag ställt mig är; Vad
berättar hemsidan eller en trycksak? Vad ser jag? Vad säger eleverna? och Vad säger lärarna?
3

Jill Lindström
Jag avser inte att jämställa materialet eftersom mina kunskaper om DK är så mycket större än
om de övriga skolorna, syftet är istället att spegla undervisningen på DK i ett internationellt
perspektiv. Att de blev just de ovan nämnda konstskolorna har högst subjektiva orsaker. Jag
är väl medveten om det vetenskapligt inkorrekta när det handlar om urval av skolor såväl
som intervjuobjekt eftersom de är utvalda på måfå. Syftet är inte att ge en kvantitativ statistisk
översyn utan att förmedla en personligt upplevd iakttagelse i kombination med det som finns
att tillgå beträffande kursbeskrivningar och intervjuer. På så sätt kommer jag närmare de som
agerar på själva fältet.
1.2 Metod, material och teori
Eftersom jag ville fokusera på vad som faktiskt lärdes ut var inte kataloger och hemsidornas
texter tillräckliga. Man kan säga en sak men göra en annan. Därför blev valet av metod
intervjuer och observation i kombination med övriga texter om utbildningarna. Jag kontaktade
en skola ett år i taget eftersom jag varken hade tid eller ekonomiska möjligheter att besöka
samtliga skolor inom en kortare tidsrymd. Jag valde de länder jag var mest nyfiken på och
vars språk jag hade mer eller mindre kunskaper i. Skolverket gav mig ett ekonomiskt bidrag
till resekostnader.
Att det första valet föll på Chelsea berodde på att jag fått information om att det var en bra
skola och att jag kände folk som studerat där tidigare. Min första skulpturlärare som var
engelsman brukade berätta om hur man på Chelsea på 50-talet hade slagit sönder alla
elevernas konstverk när de slutade sin utbildning med de orden – Nu är ni färdiga på skolan,
detta är bara studier, nu ska ni gå vidare och göra konst. Min lärare sa att han lyckats rädda ett
litet huvud i gips. Den skolan ville man ju titta närmre på och se vad som skedde idag, tänkte
jag. Beträffande Spanien hade jag egentligen tänkt mig Barcelona eftersom Konsthögskolan
Valand hade ett utbyte med dem. Jag tänkte att min position som gästlärare på Valand skulle
underlätta mina möjligheter att få kontakt med universitetet i Barcelona. Nu visade det sig
Valand ändrat sitt utbyte från Barcelona till Cuenca, så då ändrade jag mig också.
I fallet Nederländerna var Rietveld Academie (RA) min klara favorit eftersom den elev jag
nämnde inledningsvis studerade där. Det visade sig dock att den inte tillät observationer i
klassen så jag fick vända mig till KABK i Den Haag istället där jag var välkommen. Nu skall
tilläggas att bortsett från observationer så sa de att jag var välkommen att besöka RA, vilket
4
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jag också gjorde. Jag blev mycket väl mottagen när jag väl var där. Däremot kan jag inte
använda det materialet i själva jämförelsen eftersom jag inte fick se hur undervisningen gick
till. Jag ändå att hänvisa till vissa viktiga synpunkter som kom fram vid mitt besök där.
Mitt mål var att intervjua minst två lärare och tio elever på varje skola men beroende på olika
omständigheter kom antalet att variera. Intervjuerna skedde med hjälp av bandspelare, dock
har vissa samtal skett mer informellt och inte spelats in, men dessa personer finns ändå med
på listan över informanter. ( Bil. 2) Jag upplevde att jag blev mycket väl mottagen på de olika
skolorna. Alla delade generöst med sig av sina kunskaper ställde villigt upp på intervjuer.
Konstutbildningen kan ses som en arena eller ett fält där kunskaper förmedlas och erfarenheter görs. Aktörerna är elever och lärare men även andra konstnärer och skeenden i världen
omkring har stor betydelse. Men som en elev sa, man kan sitta och rita modell i tio år och bli
väldigt duktig på det utan att det därför kan anses vara konst. Så hur kommer det sig då att det
på konstutbildningar produceras verk som helt faller under begreppet konst och kanske till
och med nyskapande. ”Every invention, every improvement in art ….has its genesis in observation and ingenuity of a particular inovator”1 säger John Dewey. Det är just förutsättningarna för dessa ”uppfinningar” jag vill ringa in. Han fortsätter med ” Since growth is the characteristic of life, education is all one with growing; it has no end beyond itself”2 John Dewey är
en amerikansk filosof, pedagog och psykolog. Det var han som myntade begreppet ”learning
by doing”. Till detta önskar jag tillägga lite funderingar runt den öppenhet som Derrida
uttrycker i sina tankar om dekonstruktion, men även i betydelsen att rikta sig bort mot
frånvaro och det annor-lunda. 3 I konstutbildningen lär man sig av det redan gjorda men inte
för att göra samma sak igen utan för att ta avstamp i det redan gjorda mot något annat som
man på förhand inte vet vad det är. Hur skapar de olika utbildningarna förutsättningar för
denna utveckling undra-de jag. Härmed har jag antagit att den syn som förmedlades på CSA
för femtio år sedan, att på skolan gör man övningar, konst gör man först när man avslutat sin
utbildning, inte längre är rådande. ”I believe good education involves careful reflection on the
moral, political and sientific codes that control its construction. This means the stories
education tells itself must become interested in the archaeology of its own construction, the
sedimentary grounds of its own authority”4
1

PP. Trifonas & M Peters; Derrida, Deconstruction and Education, 2005 ( 2004): 107
PP. Trifonas & M Peters; 2005 ( 2004): 106
3
PP. Trifonas & M Peters; 2005 ( 2004): 97
4
PP. Trifonas & M Peters; 2005 ( 2004): 100
2
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1.2.1Metodiska problem
Min metod är av följande orsaker inte problemfri. Intervjusituationen påverkas av min egennärvaro samt mitt val av frågor. Urvalet blir inte statistiskt giltigt eftersom jag samtalat med
de personer som varit intresserade och haft tid, men dessa samtal kan ändå ge en uppfattning
om tendenser samt levandegöra det som målbeskrivande texter uttrycker. Man förstår vartåt
det lutar så att säga.
Att jag valde DK som jag själv undervisar på kan upplevas som oventenskapligt men jag
anser att den egna erfarenheten kan vara viktig. Om jag som medicinsk forskare själv lider av
sjukdomen som jag forskar på måste väl detta vara en tillgång. Kanske är jag dock inte
kapabel att värdera vilken sjukdom som är mest plågsam, den som jag har eller den som
någon annan har. Med detta menar jag att min egen erfarenhet kan komma väl till pass. Jag
hade kunnat välja någon av de andra förberedande konstskolorna som finns i Sverige men
anser att DK i mångt och mycket är ganska representativ. Detta påstående grundar sig i
tidigare undervisningserfarenhet på andra skolor och samtal med kollegor.
Eftersom jag inte kommer in i ämnet helt okunnig utan redan är en del av det kan min metod
hänföras till den hermeneutiska cirkeln.5 Jag måste tolka den information jag får i form av
intryck, konstverk, texter och intervjuer. Samma synpunkter framför Lars Vipsjö i sin
avhandling beträffande fördelarna med att ha egen erfarenhet av det fält som undersöks.6
1.2.2 Avgränsningar
Jag fann att fyra länder och fem skolor är vad som var praktiskt möjligt att göra under den tid
som stått till förfogande.
Den konstnärliga utbildningens historik avstod jag från att redogöra för eftersom jag gjorde
detta i en tidigare uppsats.7
Intressanta frågor som genus, klass och etnicitet har jag endast berört ytligt. Jag anser att var
och en av dessa frågor kräver en egen uppsats. Pierre Bourdieus frågor om makt och individ i

5

D´Alleva, Anne, Methods & Theories of Art History, 2005: 126
Lars Vipsjö, Den digitala konstens aktörer En studie av datorisering i svensk konstundervisning en
doktorsavhandling i Göteborgs Universitet; Konst och Arkitektur, 2005: 13
7
Jill Lindström, Morgondagens konstnär, 2010 B- uppsats i Konstvetenskap, HGO
6
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undervisning berör också mig strakt och jag kommer kanske att återkomma till det i en annan
uppsats. Jag ville inte heller använda mig av ett större statistiskt material eftersom saker som
attityder, kroppsspråk, stämningar är mindre lämpade att mäta valde jag att beskriva och vara
kvalitativ snarare än kvantitativ och på så sätt åstadkomma en närhet.
1.3 Tidigare forskning
Jag insåg ganska tidigt att det fanns mycket lite skrivet om förberedande konstskolor.
Några tangerande forskningsprojekt har jag ändå kommit i kontakt med. Maria Lundin har
undersökt huruvida sex förberedande konstskolor har en medveten utbildningsstrategi
beträffande exempelvis val av studieresor. Hon upptäckte att skolorna reste till samma
stadsmetropoler och därmed bildades en mall för vad som kunde anses vara konst. Därmed
föll många uttryck utanför mallen. 8
Lars Vipsjö har haft som syfte med sin avhandling att dokumentera och belysa den digitala
bildteknologins framväxt. Han visar på att behovet av denna teknologi från början inte tillgodosågs av de traditionella högskolorna utan kom att ledas av ett antal aktörer först enskilt
och sedan i samarbete. Han påpekar betydelsen av att dessa aktörer tidigare hade en bildkonstnärlig bakgrund vilket gjorde det möjligt för dem att avgöra vilka digitala verktyg som
var intressanta rent konstnärligt. Många var också verksamma som lärare i konstutbildningar
och kunde på så sätt föra kunskapen vidare till nästa generation. 9
2005 startade ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt lett av Mikael Börjesson och Martin
Gustavsson, där man ville undersöka hur relationen mellan socialt ursprung, konstnärlig
utbildning och yrkeskarriär förändrats mellan 1945-2007. På dess hemsida kan man läsa att
projektet skulle vara slutfört 2010 men jag har inte funnit mer information om detta. 10 I
undersökningen hävdas att de konstnärliga högskolorna är beroende av de förberedande
skolorna och att de därför avser att närstudera fem av dessa. De konstskolor de ska titta
närmare på är Nyckelviksskolan, Idun Lovén och Gerlesborgsskolan vilka samtliga ligger i
Stockholm, dock har Gerlesborgsskolan en filial i Bohuslän. De ska även titta på Skara
skolscen, Teaterverkstan och Kulturama som arbetar med teater. De vill se vilka elever de
8

Maria Lundin, Konstskolorna i Sverige- profilering och strategier i utbildningen av, 2001, en D-uppsats,
Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala, s. 49
9
Vipsjö, , 2005, s. 207
10
Konsten att lyckas som konstnär Socialt ursprung, utbildning och karriär 1945-2007 av Mikael Börjesson och
Martin Gustavsson http://www.ekohist.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14090 28/3 2011
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rekryterar, vilka investeringar som gjorts, förhållandet till konkurrerande utbildningar, sociala
kontaktnät och förhållandet till högre konstnärlig utbildning.11
Anna-Lill Nilsson undersöker i sin uppsats konsthögskolestudenters uppfattning och
upplevelser av skrivandet kopplat till den gestaltande processen. Hon kommer fram till att det
inte är själva skrivandet som är det mödosamma i skrivprocessen utan att det handlar om
något annat. Hon anser vidare att undersökningen tyder på att ett framgångsrikt skrivande kan
skapa självförtroende vilket kan vara ett stöd i studentens konstnärliga process. Alltså säger
hon bör skrivandet inom institutionerna utvecklas.12
Beträffande de konstnärliga högskolorna finns det lite mer material att tillgå. Jag har tittat på
Högskoleverkets rapport från 2007 Utvärdering av grund-och forskarutbildning inom fri
konst. (rapport 2007:25 R) Där bedöms bland annat lärarinsatser.

11

http://www.ekohist.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14091&a=75608 28/3, 2011
Anna-Lill Nilsson Det levda skrivandet är en C-uppsats i pedagogik Estetisk-Filosofiska fakulteten i Karlstad.
från 2007
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2. Presentation av de fyra skolorna

Bild 2. De röda byggnaderna tillhör CSA på 16 John Islip Street i sydvästra London. I den vänstra
höll foundationstudenterna till vid mitt besök 2007. Skolgården användes för olika utomhusprojekt.

2.1 Chelsea School of Art & Design, CSA
Skolan ligger i Chelsea i centrala London, mitt emot konstmuseet Tate Britain. Den startade
redan på 1800-talet.13 CSA erbjuder utbildning på nivåer från förberedande till forskning, i
ämnen som fri konst, design och curating.14 Den förberedande kursen har plats för 150 elever
i Fri konst.15 Fri konst är uppdelat på måleri/ skulptur och teckning/ fotografi och media. De
har dessutom en avdelning för kommunikation innehållande grafik, illustration och digitala
media samt design med 3D, produkt, och inredning, teater/film/tv och mode/textil. 16
Kursen löper från början av september till slutet av maj.17 Efter två års samarbete har nu CSA,
Camberwell och Wimbledon vilka alla ingår i University of Arts in London slagit sig samman

13

http://www.chelsea.arts.ac.uk/history.htm 16/3 2011
http://www.chelsea.arts.ac.uk/courses/6232.htm 16/3 2011
15
CE1
16
http://www.chelsea.arts.ac.uk/courses/11512.htm 16/3 2011
17
http://www.camberwell.arts.ac.uk/courses/further_education/foundation_studies_art_design.htm 16/3 2011
14

9

Jill Lindström
och har en gemensam förberedande kurs vilken är placerad på Camberwell i CCW Progression Centre. 18 Kursavgiften är 2.600 Pund.
Kursen är uppdelad i tre delar där den första är en allmän orientering då studenterna får prova
på de olika inriktningar som finns på skolan. I den andra delen har eleven bestämt sin
inriktning och ska utveckla sina färdigheter och idéer.19 Under tredje perioden arbetar man
med personliga idéer där resultatet visas på en utställning. Dessa verk ligger till grund för den
slutgiltiga bedömningen.20
Syftet med kursen beskrivs på hemsidan som;
The Foundation Diploma in Art and Design is designed to enable you to learn through
discovery and exploration; this is primarily achieved through your engagement with projects,
lectures and study visits. The course is essentially a transitional experience with pathways
in Art, Design and Communication preparing you for either a place in higher education or
occasionally vocational aims.
The foundation course will enable you to;
1. Have a critical and contextual awareness of different perspectives and approaches within
art and design subjects of study or work.
2. Research, analyse and evaluate relevant information and ideas in order to develop creative
solutions.
3. Understand, adapt and safely use appropriate and practical methods and skills for creative
production.
4. Solve complex problems through the application of art and design practical, theoretical
and technical understanding.
5. Critically review the effectiveness and appropriateness of methods, actions and results.
6. Use evaluative and reflective skills in order to take responsibility for your own learning,
development and decision-making.
7. Take responsibility for your research, planning, time management and actions to access
progression opportunities.
8. Effectively present yourself and your work to appropriate audiences.21
Mitt besök på CSA skedde en vecka i november 2007. Kursen var inne i sin andra period.

18

http://www.chelsea.arts.ac.uk/courses/foundation.htm 16/3 2011
http://www.camberwell.arts.ac.uk/courses/further_education/foundation_studies_art_design.htm# 16/3 2011
20
http://www.chelsea.arts.ac.uk/courses/further_education/foundation_studies_art_design.htm# 16/3 2011
21
http://www.camberwell.arts.ac.uk/courses/further_education/foundation_studies_art_design.htm# 8/5 2011
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Eleverna hade tidigare haft ”prova på” kurser och en intensiv teckningsperiod22.
Undervisningen skedde i tre rum, ett för måleri, ett för skulptur och ett för media. Det var
svårt att skilja skulptur och måleri rummen åt då eleverna tycktes jobba med allt möjligt i de
två rummen. Eleverna var i slutfasen av en tre veckors period och de hade fått temat ”Skala
och illusion”.23 Verken skulle redovisas på fredagen. Av de hundra eleverna som gick på
kursen fanns kanske tjugo på plats. Kursen hade detta år sammanlagt 410 elever fördelade på
de olika avdelningarna. 24

Bild . En del av målarsalen på CSA. Eleverna förbereder sig för fredagens redovisning.

Mitt första intryck var att det var ganska trångt. Eleverna hade inte egna platser utan satt där
det fanns plats. En elev berättade att eleverna fick komma och gå som de ville och att kursen
byggde på eget ansvar. 9 Här fanns allt ifrån teckning till små installationer. Materialen
varierade från gips till pannkakor. De kunde inte använda skolans verkstäder, eftersom de
22
23

CE1.

CE3
24
CL2
24
CL1
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endast var avsedda för de högre kurserna
Visst arbete gjordes hemma. Lärarna gick runt och samtalade med eleverna om deras arbeten.
Varje lärare har ansvar för ca 30 elever. 25
Fokus låg på att redovisa idéer mer än utförandets tekniska sida. Under tisdagen fortsatte
arbetet likadant.
På onsdagen var det en föreläsning om konst i relation till vetenskap vilken hölls av
konstnären Elinor Kruck. Hon berättade om hur hon kunnat försörja sig som konstnär genom
att arbeta med vetenskapiga tredimensionella illustrationer. Bland annat har hon gjort en
vaxfigur till Hunterian Museum of Surgery and Medicine i London. Dessutom visade hon
inspirerande bilder från olika vetenskapliga fotografier och menade att här fanns en källa att
ösa ur för en konstnär. Hon tipsade om tidskrifter och bibliotek som kunde vara till nytta.
Flera elever ställde frågor. Två tredjedelar av eleverna var på plats.
På torsdagen fortsatte arbetet med att få klart allt till fredagens visning.
Under fredagens förmiddag, när eleverna arbetade med förberedelser inför eftermiddagens
redovisning, deltog jag i ett studiebesök på skolan. Från nordöstra London, en relativt fattig
del av London, hade man bjudit in ungdomar som var nyfikna på skolan. De kom tillsammans
med sin lärare Susie Wright. En av skolans lärare hade tidigare åkt runt på olika gymnasieskolor för att locka nya sökanden. Förra året hade det kommit runt 100 besökare denna dag
och av dessa sökte 8 till skolan och 3 kom in.12 Tre elever från skolan var inbjudna att visa
besökarna sina arbeten i form av portfolios, en av dessa var Adrian Taylor som studerade på
den förberedande Mode/textil linjen. Han betonade Skissbokens (jag återkommer till denna)
betydelse i undervisningen. Samtliga av dem som här visade sina portfolios hade tidigare gått
på estetiskt gymnasium.
Mellan klockan 12 och 13 diskuterade eleverna tillsammans, i grupper om sex, sina verk för
att vara förberedda inför eftermiddagens genomgång. Under den genomgången ingick jag i en
grupp på skulpturavdelningen. Även på denna avdelning fanns verk av varierande art som
måleri och teckning men det tredimensionella dominerade.
Kl.14.00 startade den riktiga genomgången. Vi delades in i grupper om 20 elever av varje. I
min grupp ingick 12 kvinnliga elever och 8 manliga samt två lärare, en kvinnlig och en
manlig. Eleverna ombads summera den tidigare diskussionen som varit kring verket vi hade
stannat vid. Sen bad en av lärarna oss andra beskriva vad vi såg. Därefter fick den som gjort
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verket berätta om det.
De flesta hade något att säga om sina verk och om inte samtalet kom igång slängde någon av
de två lärarna ut en fråga. När några elever gled undan frågade man om orsaken till detta. Två
elever som framfört en performance avvek sedan, detta påtalade lärarna som något mycket
dåligt.
Man diskuterade framför allt form, material och placering. Frågor som berördes var
kopiering, materialets utnyttjande, skala och ordet dekorativ. Ibland samtalade man om hur en
fortsättning skulle kunna se ut.

Bild 4 och 5 . En elev utvecklar sitt verk utifrån temat ”skala och illusion” på CSA.

Elevernas kommentarer togs på allvar och de uppmanades att göra anteckningar under
genomgången. Detta för att samla meningar till det personliga och konstnärliga ”statement”
de senare förväntades skriva. (Ett statement är en slags programförklaring som beskriver hur
konstnärer ser på sin egen konst). På två timmar hann vi titta på 20 verk, det som inte hanns
med skulle få sin chans nästföljande måndag. Lärarna nämnde andra konstnärer som de tyckte
eleverna skulle titta lite närmare på. Eftermiddagen avslutades med att lärarna frågade
eleverna vilka utställningar de planerade att se under helgen. Ingen av eleverna hade planerat
att se någon utställning. Lärarna påpekade då vikten av detta och jämförde dem med studenter
från andra städer som reser till London för att titta på konst.
13
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Bild 6. Exteriören på UCLM i Cuenca. Huset ingår som en del av Universitetsområdet och är byggt 1982.

26

2.2. Universidad de Castilla-La Mancha UCLM, Cuenca
Programmet Fri Konst ingår i Cuencas universitet. Konstutbildningen lyder under ”Arts and
Humanities” och är femårig. Fakulteten erbjuder kurser upp till Phd.27 Spanien har inte något
system med förberedande år på universitetet som Storbritanien och Nederländerna har. Det
första året på BA kan jämställas med ett förberedande år.28 Den förberedande utbildning som
finns är på gymnasienivå, vilken jag kommer att återkomma till längre fram. Man söker inte
Jill Lindström
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till olika linjer utan endast till Fri Konst med betyg från gymnasiet. 29. Skolåret pågår från
september till juli. Undervisningsspråket är spanska men eftersom man har utbytesstudenter
talas det även mycket engelska.30
•

Under första året ges undervisning i Skulptur, teckning, måleri, grafik, konsthistoria och
konstteori. Undervisningen är schemalagd från 9.00 på morgonen till 22.00 på kvällen.
120 personer antas varje år till utbildningen och de är uppdelad i tre grupper A, B och C.
Under den veckan jag besökte skolan hade grupp A måndag foto 17.00-21.00, tisdag skulptur
9.30- 13.30 och konsthistoria 13.30-15.00 och 16.30-17.30, onsdag inget schemalagt, torsdag
teknisk ritning 11.00-14.00 och måleri 18.00-22.00,och fredag teckning 10.00-14.00. 31
Resten av tiden förväntas de arbeta med sina egna projekt. Mycket arbete sker hemma
eftersom eleverna inte har några egna platser på skolan.

Bild 7. Föreläsningssalen på UCLM. Här satt jag och väntade på föreläsaren i installationskonst.

29
30

31
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I katalogen står att läsa ganska precist vad de olika kurserna innefattar beträffande teoretiska
såväl som praktiska övningar. På skulpturavdelningen förväntas man, under det första året,
komma i kontakt med grundläggande begrepp inom området och användbara
skulpturmaterial. Eleverna samtalar och reflekterar över sin process och sina verk. Mycket
hänger på elevens egna engagemang och utveckling av de egna resurserna.
”Tredimensionell gestaltning beträffande form (rymd och volym). Behandling av de olika
materialens egenskaper. Skulpturala processer och projekt (i första nivån)” ….."Det handlar
om att utveckla tre färdigheter samtidigt: uttrycket (utveckling av elevens perceptuella och
kreativa förmåga utifrån derass engagemang och deltagande) idé (förståelse för kunskapens
mekanismer kommer att hjälpa dem att reflektera över skulpturala begrepp i allmänhet och
sina egna i synnerhet) prestanda (tillämpning av kunskap som kommer att ge nya upplevelser
genom vilka de kommer att utveckla nya kunskaper och färdigheter) " 32
Eleverna kan komma och gå som de vill, förutsatt att de vid inlämningsdags har något att visa
upp.33 Eftersom eleverna redan befinner sig på skolan behöver de inte ta tid till ansökningar
till en BA.
Mina första tankar när jag besökte skolan i februari 2009 var att den nybyggda skolan utifrån
liknade ett gymnasium eller högstadieskola utifrån. När jag kom in i skolan bidrog
grafittiklotter på skåp och väggar ytterligare till den känslan. En utställning med videokonst
av unga konstnärer från flera länder visades i skolans galleri på bottenplan, där fanns även
affär där eleverna kunde köpa material.
Jag besökte först skulptursalen, där ungefär tio personer från första årskursen satt och tittade i
böcker och samtalade om människokroppen. Två elever höll på att arbeta med varsitt verk, de
andra hade sina arbeten hemma. Läraren hade tagit med sig egna böcker, hon ville att
eleverna skulle experimentera och försåg dem med visst material.34 På eftermiddagen besökte
jag grafikavdelningen. Innan dess hade jag hunnit äta lunch i den gemensamma restaurangen.
Alla har gemensam lunch mellan 15.00 och 16.00.
På grafikavdelningen fanns ungefär lika många elever som jag träffade på skulpturavdelningen , två av dessa var utbytesstudenter från Schweiz och Grekland. Den välskötta
verkstaden bestod av två rum med bland annat tryckpressar och datorer. Eleverna höll just nu
32
33
34
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på med att arbeta med linoleumsnitt som de innan bearbetat i dator.
Efter grafiklektionen gick jag till skrivarkursen, där arbetades det energiskt i ett litet rum.
Eleverna tränade på att formulera sig om sina egna verk. På onsdagen besökte jag
målerilektionen och fick komma in först när arbetet var igång. I rummet var två ljussatta
Jill Lindström
stilleben uppställda. De skulle träna en komposition där färgerna skulle vara blandade och
valörerna lika. Läraren förklarade att de under det första året skulle lära sig grundläggande
måleriteknik för att senare kunna arbeta mer fritt. Vid terminens slut skulle de göra ett självporträtt för att visa vad de lärt sig. Under andra året bestämde de själva temat och under tredje
året hade måleri blivit ett frivilligt ämne. Det undervisades inte i modell-måleri efter årskurs
två.

‹
Bild 8. En elev på grafikavdelningen UCLM provar ett flerfärgstryck.

Läraren hade en tydlig struktur och pedagogik. Han sa att han brukade uppmana dem att
glömma allt de tidigare lärt, när de började här. Nu skulle de börja om från början.
På eftermiddagen samtalade jag med flera elever som satt och arbetade i korridoren. En av
dessa gjorde en sista justering på ett verk som skulle visas senare samma dag. Hon hade
manipulerat leksaker och skulle presentera dessa som presenter vilka skulle öppnas på
genomgången.
Jill Lindström
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På kvällen besökte jag första lektionen i ämnet installation. Läraren föreläste utifrån
sammanhang och historik. Hon inbjöd eleverna till diskussioner. Tanken var att eleverna
längre fram skulle presentera ett verk. Kursen var avsedd för tredje årskursen.
På torsdagen besökte jag ett estetiskt gymnasium för att bilda mig en uppfattning om eleverna
förkunskaper då de kommer till Universitetet, vilket jag återkommer till längre fram.
På fredagen följde jag ett fyratimmars pass i teckning för förstaårselever. I ena rummet
tecknade 20 elever modell i blyerts på A3 papper. Musik ljöd ur högtalarna när läraren gick
runt och samtalade med eleverna. I det andra rummet var ett stilleben uppställt som endast en
elev från andra året tecknade. Han skulle välja ut en del av stillebenet som bestod av grenar
och koncentrera sig på detta. Vid lektionen slut fanns det sex elever kvar vilka samtliga
tecknade stilleben i blyerts.
På det estetiska gymnasiet som låg i den äldre delen av Cuenca gick 100 heltidselever.
Eleverna var från femton år och uppåt. Rektorn Rosa Vera talade om teckningens
grundläggande betydelse i undervisningen. De försöker även få in mer av ett processtänkande, men lyckas inte alltid. Eleverna arbetar mot slututställningen i juni. Endast de mest
avancerade eleverna arbetar med egna idéer. På slututställningen får de sina betyg. Det är med
dessa betyg de sedan söker till Universitetet. De flesta som vill komma in brukar göra det.
Hon påtalade problemet med att Cuenca låg i ett relativ fattig del av Spanien. Föräldrarna
ville inte så gärna att eleverna skall studera konst och intresset för skolan var litet i staden
trots att skolan initierade många ambitiösa projekt där man involverade invånarna. Projekten
handlade om allt ifrån båtflyktingar, politik, fadderskap, hjärnskador, scenografi till typsnitt.
De hade även webbaserad undervisning. Ingen av hennes elever hade planer på att söka
utomlands. De hade grafikverkstad, fotolabb, skulptursal och målarsal samt en festsal där
utställningar arrangerades.
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Bild 9. Exteriör av KABK, som ligger nära järnvägsstationen i Den Haag.

2.3 Royal Academy of Art, KABK
Skolan ligger på Prinsessegracht 4, några hundra meter från järnvägsstationen i Den Haag.
Konsthögskolan slogs 1990 ihop med dans och musikkonservatoriet.35
Skolan erbjuder följande kurser; konstvetenskap, fri konst, fotografi, grafisk design, media,
inredningsarkitektur, textil/mode och industridesign på BA nivå på hel eller halvtid. På Ma
nivå finns konstvetenskap, film och fotografi, inredningsarkitektur, media och konstnärlig
forskning.36 Vill man läsa till en Phd får man göra det i samarbete med Universitetet i Leiden
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eftersom KABK inte är ett universitet utan en högskola.37
KABK erbjuder flera olika sorters förberedande utbildning. Det är en Kid’s club (9-12år),
School for Young Talent, vilken samarbetar med grundskolor och gymnasier. En allmänt
orienterande kurs ges på lördagar.38 Jag har koncentrerat mig på den ettåriga förberedande
kursen vilken vänder sig till personer som inte är tillräckligt förberedda att söka en högskola.
Den ger förberedande kunskaper för att eleven sedan kan söka till skolans olika linjer eller
andra konst och designutbildningar. Vissa som söker direkt till Akademin kan bli hänvisade
till ett förberedande år. Året är uppdelat i tre delar under höstterminen jobbar man på och
känner sig för. Sen vid slutpresentationen på hösten får man råd om vart man bör söka och hur
man ska nå dit. Del två är januari till mars då man jobbar med sin portfolio och tar kontakt
med den avdelning man vill söka till, för att få hjälp att utveckla sina tankar åt det hållet.
Under tredje perioden presenterar sina verk för den avdelning man vill studera på. Om man
behöver bättra på sin portfolio får man reda på det här och får således en chans till innan
själva antagningen.39
Skolan rekommenderar studenterna att om möjligt skaffa en egen ateljé där de kan arbeta
eftersom det inte erbjuds ateljéer på skolan. Avgiften är 1672 €.40 Skolan har ett gott rykte i
Holland.41 Deras konstnärliga programförklaring är;
Developing professional conduct, control of work process and theoretical knowledge are key
elements in this process. Self-reflection and awareness of the meaning of your own art work
in context of the artistic and social world are vital conditions for the study in general and the
personal development in particular.42
Jag besökte KABK under några dagar i februari 2010. Första dagen var en redovisning av
vad eleverna åstadkommit under de sista två månaderna. Till sitt förfogande hade de som var
tidigt ute skolans rymliga galleri, de som var lite sena fick nöja sig med korridoren.
Jill Lindström
Redovisningen pågick mellan 9.00 och 14.00 och språket var engelska eftersom jag var på
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besök, normala undervisningsspråket är nederländska även om detta inte anges som ett krav i
ansökan.

Bild 10. Genomgång på KABK. Eleverna har presenterat sina verk i galleriet och lärare
och elever samtalar om resultatetr.

Av de 50 elever som började i höstas finns nu 37 kvar och 29 av dessa dök upp på
redovisningen. De har ingen obligatorisk närvaro. Fyra lärare var på plats och av dessa
undervisade två på BA i foto och de andra två var lärare på det förberedande året.
När verken var placerade på väggarna och på de bord som fanns att tillgå presenterade
eleverna var och en vart de ville söka och vad de blivit uppmanade att tänka på vid förra
genomgången. Vid presentationen skulle deras skissböcker och ”inspirationspärmar” finnas
tillgängliga. De bedömdes utifrån urvalet i sin presentation och om de hade tagit hänsyn till de
synpunkter de hade fått vid tidigare genomgångar. Man letade efter kopplingar mellan verken
i ”idéboken” och diskuterade hur väl deras arbeten stämde överens med den utbildning de
ville söka till. Vid samtliga tillfällen efterfrågades tredimensionella arbeten. Det var bara
lärarna och den elev som gjorde presentationen som talade, resten av eleverna var tysta. En
lärare antecknade vad som sades, vilket sedan skulle mailas ut till eleverna och till de lärare
som inte var närvarande. Dessutom antecknade några elever för den svarandes räkning.
Kritiken kunde ibland upplevas hård av studenterna eftersom de fick kritik för att inte valt rätt
Jill Lindström
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arbeten eller inte hade gjort tillräckligt bra ifrån sig. Lärarnas utgångspunkt var vart eleverna
ville söka, vad som hänt sen sist, hur mycket eleven jobbat och hur fokuserade de var. De var
raka men också uppmuntrande. Alla elever var inte med vid samtliga presentationer, det
verkade vara frivilligt.
Lärarna var inte så intresserade av den tekniska skickligheten och färdiga verk, det handlar
mer om idéer. Man fokuserar på den konstnärliga processen och att man berätta något som är
personligt och som angår en.

Bild 11 . En elevs verk på KABK.

Bild 12. En elev och hennes verk på KABK

Eleverna som presenterade sig sökte till Grafisk Design, Mode/Textil, Fine Art, Foto,
Inredning, Illustration och bild och ljud. Eftersom de inte får studiemedel är det stor skillnad
på elevernas situation, vissa måste arbeta vid sidan om. Den yngsta eleven var 17 år och den
äldsta 25. En var inte Nederländsk medborgare och han kunde språket dåligt.43 Vid dagens
genomgång deltog 6 killar och 21 tjejer.
Vid ansökan till högskolan vill de helst inte ha äldre elever men en lärare påpekade att det
ändå fanns en elev på skolan som var 46 år. 44 På RAs förberedande kurs ville man inte ha
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elever över 25 år eftersom man ansåg att om de inte kommit någon vart då skulle de heller
inte göra det i framtiden.45
I det redovisade arbetet hade eleverna haft några gemensamma saker att förhålla sig till, en
utställning av konstnären Leopold Rabus samt en film av Alfred Hitchcock. Lärarna frågade
var elevernas idéer kom från. Ca 90 % av eleverna brukar gå vidare efter Foundation.

Bild 13. Klassrum på KABK.

På tisdagen besökte jag en vanlig lektion med halva gruppen vilket denna dag innebar ca 12
elever. Läraren tackar för att de kommit trots gårdagens hårda kritik. Hon nämnde för mig
innan lektionen att hon hade lite dåligt samvete för att hon hade känt sig för hård. Samtalet
började med en utvärdering av gårdagens genomgång. Flera av dem som hade fått hård kritik
var här, och de tyckte att kritiken de fått var befogad. Stämningen var god och de verkade
förstå att det som sades var till nytta för dem, de hade gått hem och funderat vidare.
Sen ombads eleverna referera till varsin nyhet eller tidningsartikel. De ombads att inte välja
de stora och tydliga händelserna, utan valet skulle vara mer personligt. Över detta skulle de
sedan göra en konstnärlig reflexion. Det verkade som om skolan försökte få eleverna att
reflektera över sin omvärld och sig själva. De nyheter de tog upp var alltifrån tågolyckan i
Belgien, mord i Haag, en Iglo i USA, internet, film, skridskodesign.
Jill Lindström
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Därefter skulle de berätta om utställningar, filmer och teater de varit på. Reaktionerna var
blandade. Vissa hade sett utställningar som de förväntades utveckla sina tankar kring. Allt
detta skulle sedan in i deras skissböcker så att man kunde se varifrån idéerna kom, påpekade
läraren.
Efter samtalet satte de upp arbeten på väggen som de gjort hemma och diskuterade dessa. Det
var mestadels teckningar. Efter lunch kom nästa grupp och ungefär samma sak upprepades.
Jag besökte barngruppen vilken bestod av elever mellan 13 och15 år vilka gick på högstadiet
på en estetisk skola med musik och dans. Hit kom de 3 ggr/vecka i 3,5 timmar varje gång.
Deras upplägg med skissböcker liknar den förberedande kursens. I boken ska de klistra in
sådant som intresserar dem. När jag var där talade man om Bauhaus och konstnären Erwin
Wurm.
De var de sysselsatta med att bygga en utställning till skolans galleri, vilken skulle handla om
vatten. Ett viktigt tema eftersom Holland har stora problem med översvämningar. De
berättade att de byggde ett hus åt en man, men jag förstod inte riktigt vad det gick ut på. Av
arbetena i förrådet att döma tycktes de experimentera mycket. De hade byggt små världar i
uttjänta datorer. När jag frågade läraren om kursen var hon lite tveksam eftersom hon inte
tyckte att de riktigt fick växa upp i fred. De leddes in på ”rätt” spår alltför tidigt.
På eftermiddagen var det dags för en specialbeställd visning av filmen ”A single man ” av
Tom Ford på en närliggande biograf. Filmen handlade om en homosexuell man som mist sin
partner och har svårt att finna en mening med livet. Man får följa honom under en dag då
möten och händelser leder till att han måste bestämma sig för om han tycker att det finns
någon mening med livet. Efter filmen följde en diskussion på biografen.
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Bild 16. Exteriör Dômen Konstskola i Slottskogen, Göteborg vintern 2011.

2.4 Dômen Konstskola
Skolan ligger sedan 2004 i parken Slottskogen i Göteborg, men startades redan 1959 av
konstnären Tullan Fink. Skolan är numera en stiftelse som står under tillsyn av Yrkesskole myndigheten och den får statliga och regionala anslag. Terminsavgiften är 9000:- .
Kurserna löper på två år och är indelade i tre linjer, måleri, skulptur och grafik. På skulptur
och grafiklinjen har ettor och tvåor gemensam undervisning. Måleriet är uppdelat i en grupp
för första året och en för andra. Var och en av de fyra grupperna har 16 elever. Skolan har
även en dataavdelning där olika digitala workshops anordnas. Trots indelning i grupper
arbetas det gränsöverskridande och det är inte ovanligt att eleverna på de olika avdelningarna
arbetar med video, foto, performance, installation, ljudkonst osv.
Undervisningen är obligatorisk mellan 9.00-16.00 resten av tiden har eleverna tillgång till
skolan för eget arbete. Måndag till torsdag sker undervisningen på de respektive
avdelningarna medan det på fredagen är gemensam undervisning av teckning på morgonen
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och föreläsning på eftermiddagen. De olika kurserna löper vanligtvis i tvåveckorsperioder
som avslutas med en redovisning. I redovisningen fokuseras på det färdiga verket och inte så
mycket på själva processen. Varje avdelning har en huvudlärare som arbetar två dagar per
vecka, de resterande två dagarna undervisar olika gästlärare. En elev möter ungefär 10-12
olika lärare under ett läsår. Inriktningen är helt och hållet fri konst och en stor del av eleverna
har estetiska folkhögskolor eller estetiskt gymnasium bakom sig. Efter ett eller två år söker
eleverna till utbildningar på konsthögskolor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island,
Holland, Storbritanien, Skottland och Tyskland samt andra utbildningar som design,
konsthantverk, foto, arkitektur, scenografi, attribut och mask, film och konstvetenskap. Av de
30 elever som sökte förra året kom 17 in på utbildningar de sökt.

Bild 15. Målarsalen för år två på Dômen Konstskola.

Skolan beskriver sig själv som;
DÔMEN är en skola för Dig som vill grundlägga och fördjupa ett självständigt bildskapande.
Utbildningen är högskoleförberedande. Den är också en grund för självständig
bildkonstnärlig verksamhet. Skolan har både traditionell och modern utrustning som bl.a.
omfattar en datoravdelning för digital bildbehandling och rörlig bild. Vi erbjuder närmare
tjugo föreläsningar och seminarier under ett läsår med gästföreläsare på hög nivå. Lärarna
Jill Lindström
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är utan undantag utövande konstnärer och starkt engagerade i arbetet på skolan. Stor frihet
– Stark motivation Vi vill öppna till en stor frihet genom att förmedla rik och mångskiktad
kunskap. Alla elever erbjuds en rejäl stomme av gestaltningskunskap, praktiskt och teoretiskt.
Genom övningar, bilddiskussioner, projektarbeten och resor får eleven en mångsidig insikt i
konstvärlden. Undervisningen syftar till att bygga upp en kompetens som ger valfrihet i
fortsatt utbildning och konstutövning. Vi vill sammanfoga övningar, teoretiska moment och
självständigt arbete till en utbildning som leder fram till ett brett bildkunnande och ett eget
bildspråk. Detta förutsätter en stark motivation hos deltagarna. 46
Jag valde att beskriva vecka 10 år 2011 på skulpturavdelningen där jag själv undervisar. Här
kan man inte tala om observationer utan snarare om egen erfarenhet.
Dagen inleddes kl. 9.00 med en konstnärspresentation av en konstnär som en av eleverna hade
valt, Dan Wolgers. Under vårterminen har de till uppgift att presentera valfri konstnär inför de
andra i gruppen. Sedan presenterade, två av de tre lärare som ska arbeta under de kommande
fyra veckorna, uppgiften för eleverna. Uppgiften innebar att de skulle förhålla sig till ett verk
som de gjort tidigare och skapa ett nytt vilket kan fungera tillsammans med det tidigare
verket. Man skulle kunna kalla det en kompis eller släkting. Teknik och material är valfritt.
Lärarna tog upp några exempel på hur man kan gå tillväga men lämnade det hela sen ganska
öppet. Eleverna har fyra veckor på sig att arbeta med uppgiften. Arbetet förväntas ske på plats
om det inte finns speciella skäl till något annat. Efter två veckor kommer en ny parameter att
införas vilken innebär att de även ska skapa ett ljudverk i relation till en av sina skulpturer,
gärna den de just nu arbetar med. I annat fall får de välja en annat tredimensionellt verk.
Fyraveckorsperioden avslutas med en genomgång där de presenterar sina verk. Kommande
genomgång är tänkt att vara skriftlig vilket innebär att eleverna ställer fram sina verk på bästa
möjliga sätt men får sedan inte chans att förklara vad de gjort, verken lämnas åt sig själva.
Sedan skriver alla om varandras verk. Förväntad text är ca en halv A4. Vanligtvis är
genomgångarna muntliga men en gång per år brukar de bli skriftliga.
När eleverna på måndagen fått sin uppgift börjar de skissa och fundera. Läraren går runt och
resonerar med eleverna om deras idéer. Den här veckan är framför allt de elever som går
andra året även upptagna med ansökningar till tre konsthögskolor, så det blir mycket prat om
portfolios. Två elever är i London på intervju på Slade School of Art .
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Bild 16. Elev arbete efter temat parafras på Dômen Konstskola.

På tisdagen fortsätter arbetet med temat och nu har några elever kommit fram till vad de vill
göra. Tre stycken håller på och gör klart gamla saker som inte är avslutade. Arbetet
fortskrider likartat fram till torsdagen med samma lärare, då alla utom två kommit igång med
uppgiften. Nästa vecka återkommer lärare nummer två. På fredagen är det en dokumentationskurs för hela skolan.
På måndagen är 14 av de 16 eleverna där, på tisdagen, onsdagen, torsdagen är det ungefär lika
många. De flesta kommer klockan nio men några har en tendens att komma lite senare.
Konstnärspresentationerna fortsätter under veckan. Eleverna har ett klassrum med fasta
platser där de arbetar med mindre och renare saker och en verkstad för lite större och
”smutsigare verk”. I anslutning till verkstaden finns ett gjuteri där de gjuter i gips, betong, vax
etc.
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3. Sammanställning av elevintervjuer
Varför vill du studera konst?
De flesta elever på samtliga skolor uppger att det är något som de alltid har tyckt om. En elev
på CSA uppger att det var först när hon kom i kontakt med Constantin Brancusis skulpturer
som hon visste vad hon ville.
Vad kan skolan ge dig?
På CSA, UCLM och DK talade eleverna om konstskolan som en mötesplats där man kunde
komma i kontakt med andras konst, hitta vänner och få kontakter för sitt framtida liv som
konstnär. Samtalets betydelse betonades av elever på UCLM och DK. Två elever på DK
nämnde lokalerna som en tillgång, en plats där man kunde vara och arbeta. En elev på UCLM
nämnde verkstäder som en sak skolan kunde bidra med. Hjälp med tekniker påtalades från
UCLM och DK. På UCLM betonade eleven skolans särställning när det gäller digitala
medier. På KABK poängterades att skolan gav en struktur att arbeta i och deadlines. Hjälp
med sin egen konstnärliga utveckling tyckte eleverna på CSA, UCLM och DK var något som
skolan kunde erbjuda. En elev på UCLM talar om tid för undersökning. PÅ CSA och DK
talade eleverna om en förändrad konstsyn som skolan hade gett dem.
Elever på KABK tyckte att de lärde sig kulturella saker och blev medvetna om vad som
händer i världen omkring dem.
Vad måste du själv göra?
Elever från samtliga skolor betonade arbetsdisciplinen. På UCLM talade eleverna om det fria
valet och hur viktigt det var att vara aktiv och söka information och hjälp. ”Jag tror att det
finns två sorters elever, de som letar, läser, går på utställningar och har kontakt med det som
händer just nu och de som inte gör detta ”47 Här fanns även en elev som ansåg att det gällde
att lära sig teckna modell bättre eftersom det är basen till all konst. På KABK tyckte eleverna
att det handlade om att visa vad man gick för, bli varse sin konstnärliga process och knyta
Jill Lindström
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kontakter. På KABK och DK betonades att det var bra att hålla sitt arbete lite öppet.
Vad vet du om konstnärens liv?
På samtliga skolor insåg eleverna svårigheterna med att vara konstnär. På DK betonades
svårigheterna ur ekonomisk synvinkel, på CSA talade man om hur svårt det kunde vara att bli
upptäckt och att man måste tillhöra de rätta kretsarna. En elev på CSA talade om konstnärslivet som ett ensamt liv och på UCLM såg man konstvärlden som stängd. Att man måste göra
mycket själv och ha tur ansåg elever på KABK. Elever på DK såg även de ljusa sidorna med
ett friare liv och ett roligt arbete som gick att kombinera med till exempel undervisning. Den
mest optimistiska synen gav en elev på UCLM uttryck för ” Om man är samtidskonstnär är
det inte så svårt, det finns många tävlingar och stipendier, mängder av möjligheter.”48
Blir ni förberedda för det i skolan?
Vissa elever på KABK och DK anser sig att ha fått information om svårigheterna med att bli
konstnär medan andra säger sig inte ha fått någon sådan information. På UCLM tar de bara
upp exempel på konstnärer från äldre tid eller framgångsrika konstnärer, de saknade
information om ”vanliga” konstnärer. På CSA talar man inte så mycket om detta utan säger
”Go for it” och tänker att man får komma på det själv.
Varför har du valt just den här skolan?
Anledningarna till att eleverna sökt just den skolan fördelar sig någorlunda jämt mellan
skolorna. Läget spelar för vissa en roll. Några bodde redan på platsen andra valde skolan för
att den t.ex. låg i centrala London, i en liten stad i en lantlig del av Spanien eller ville bo i en
stor stad i Sverige. Elever från CSA och KABK fastnade för ”sina” skolor för den atmosfär
som fanns där. Ett gott rykte spelade stor roll för vissa elever på samtliga skolor. En elev på
CSA hade hört att konkurrensen inte var så hård här. På UCLM handlade det om skolans
rykte som den modernaste i Spanien och på KABK att utbildningen för fotografer var mer
jobbinriktad här och upplägget mindre individualinriktat än på andra skolor i Nederländerna.
En elev på CSA valde skolan eftersom den var liten i jämförelse med andra skolor i London
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elever på DK kände andra elever på skolan och detta var även fallet för två elever på UCLM.
På KABK talades om skolans upplägg med bland annat helårskurser och dess långa erfarenhet
eftersom det var Hollands äldsta konstskola?. Tidpunkten för ansökan var viktig för elever på
CSA, UCLM och DK. En elev på DK uppgav att han sökt skolan av en ren slump. En elev på
CSA hade tittat på elevarbeten innan hon sökte skolan. Information om skolan hade en elev på
CSA fått från hemsidan, en elev på DK från sin gymnasielärare som rekommenderade skolan
och en annan elev på DK hade hört rektorn tala om skolan på sitt gymnasium.
På samtliga skolor hade ungefär hälften även sökt andra konstskolor en hade även sökt
psykologiutbildning på CSA.
Hur går undervisningen till? Finns det en specifik metod?
För att tydliggöra elevernas tankar har jag här delat upp undervisningen i pedagogik, teknik (
här menar jag kunskaper i gestaltningskunskap och annan teknik som gjutning, färgblandning
etc.), teori, tema, självständigt arbete, feedback och lärarens roll.
Pedagogik; Ingen av eleverna på de fyra skolorna uppfattade att det tillämpades någon
särskild pedagogik i deras utbildning. På UCLM och DK uttryckte många elever att det helt
och hållet berodde på den enskilde läraren hur undervisningen gick till. Lärarnas olika
bakgrund och åsikter påtalades också av två elever på KABK. På DK sa en elev att det kanske
var ” Learning by doing”49 som var den pedagogiska metoden.
Teknik; På UCLM var undervisningen på måleri och teckning mer inriktade på teknik än den
i skulptur, vilken var mer teoretisk och samtidsinriktad, sa en elev. Två elever tyckte att
modellmåleri var basen i allt. En av eleverna här tyckte att det klassiska måleriet saknades i
undervisningen ” Man kan inte jobba klassiskt. De säger att det är en modern skola och därför
måste man måla på ett modernt sätt.”50 Eleverna på UCLM berättade att skolan lärde ut
grunderna till elever som har väldigt olika förkunskaper.
På DK uttryckte tre elever skillnaden mellan första året, vilken var mer inriktad på
måleriteknik och teckning, och andra året som var friare. På CSA nämnde en elev att det var
Jill Lindström
bra att kursen hade inletts med teckning vilket han trodde var oväntat för många. En elev där
49
50

DE3
UE10

31

från Japan antog att den tekniska undervisningen var avklarad innan eleverna hade börjat
kursen. På KABK sa två elever att tekniska kunskaper fick man själv leta upp om man
behövde sådana, skolan hade exempelvis ingen undervisning i modellteckning.
Teori; En elev berättade att KABK saknade undervisning i konstteori. Teoretiska kunskaper
fick DKs elever på föreläsningarna sa en elev där.
Tematiska uppgifter; På DK ges tematiska uppgifter som eleverna kan lösa ganska fritt. Som
exempel på detta nämns tema- skräckromantik en inspirationskälla till färg och komposition.
På CSA nämndes också att lärarna föreslog ett ämne som utgångspunkt för arbetet. En elev på
CSA talade om att det handlade om känslor och inte bara tekniska färdigheter.
Självständigt arbete; På DK ansåg fyra elever att det i stor utsträckning handlade om
självständigt arbete. Det var också vad eleverna på KABK upplevde. Där tryckte de flesta på
saker som att man måste vara motiverad, komma på idéer själv och söka kunskap om hur de
skulle utföras. De hade också kortare dagar eftersom två grupper turades om vilket innebar
mycket självständigt arbete hemma. Det handlar om att motivera sig själv. Den Schweiziska
Erasmusstudenten på UCLM talade om möjligheterna att välja fritt bland skolans kurser som
hon som utbytesstudent hade. En elev på CSA tyckte att möjligheterna att prova olika saker
var viktigt. På UCLM uttryckte en elev att frihet var att välja storlek och teknik på sin
teckning.
Lärarna; På CSA hade lärarna ungefär 10 studenter som de handledde och eleverna var nöjda
med lärarna, en elev betonade samtalet under arbetets gång. På DK uppgav en elev att
samtalen med lärarna kunde variera från flera gånger om dagen till dagar utan något samtal
alls. Deras roll var enligt DKs elever att hjälpa eleverna att tillvarata speciella intressen,
vägleda och hjälpa till med ansökningar till högre utbildning. En elev tyckte att lärarens egna
åsikter ibland kunde bli för dominerande men trodde att det var omedvetet. På KABK
påtalades lärarstödet men att lärarna inte sa vad man skulle göra de fick man komma på själv
men som en elev sa där ”Lärarna tänker tillsammans med en”51 Lärarna på KABK uppmanade
eleverna att gå på utställningar, se filmer och sedan göra något av detta. Här var samtalet om
händelser av olika slag viktigt, det var utifrån dessa samtal eleverna skulle få idéer att arbeta
med. På DK var morgonsamtalen om konst och teori viktiga. Här betonade också två elever
betydelsen av samtalet mellan eleverna. En elev på KABK talade om elevsamarbete.
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Feedback; PÅ CSA sa en elev att den inte kände sig pressad av lärarna medan en elev på
UCLM uppgav att man under första året ”slits i stycken” av lärarna. Gemensamt verkade det
vara att samtliga skolor gav feedback efter avslutat arbete. En elev på KABK angav detta som
själva undervisningsmetoden. Att deadline var en viktig del av undervisningen sa en elev på
CSA samt att genomgången var det intressantaste på kursen. En annan elev uttryckte med
förvåning på CSA att lärarna faktiskt hade varit riktigt trevliga på senaste genomgången
Vad tycker du om kursen?
De flesta av de tillfrågade på de olika skolorna var nöjda eller väldigt nöjda med sin
utbildning. På CSA framkom kritik mot att det var svårt att få tala med en lärare eftersom de
var väldigt upptagna, samma elev tyckte också att det var svårt att veta vad man skulle fråga
om. En elev på UCLM ville bli lite mer omskakad. På KABK hade en elev velat har mer hjälp
och en tyckte att det var för lite undervisningstid. På DK efterfrågades av en elev lite mer
information om vad som skulle komma längre fram, en elev tyckte att kritiken kunde bli lite
väl hård och en elev saknade färglära.
Kan man lära ut konst?
Frågan om huruvida man kan lära ut konst bemöttes på likartat sätt på de olika
utbildningarna. Svaren varierade från att det gick att lära ut saker som konsthistoria och
teknisk kunskap till att möjligheterna annars var begränsade. En elev på KABK sa att, om
man sätter någon på en teckningslektion i tio år kan han kanske teckna ett porträtt, men det
betyder inte att det är ett bra porträtt. En elev på CSA sa att konst till viss del kommer inifrån.
En elev på DK uppgav att ” Jag tänker att man lär sig ett språk här, hur man ska förhålla sig
till konst och hur det talas om konst i konstvärlden.”52
Det handlade om att man till en viss del kan ge olika verktyg men resten fick eleven göra
själv. En elev på DK talade om lusten som måste finnas. En annan av DKs elever tyckte att
hon hade lärt sig mycket men kunde inte säga vad. Flera talade om en förändrad konstsyn. En
elev på DK påtalade risken med att läraren kan påverka eleverna för mycket och en annan
talade om lärarens förmedlande av erfarenhet som en del av undervisningen.
Jll Lindström
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Vad håller du på med just nu?
Eleverna på CSA hade fått temat skala och illusion. De beskrev sina arbeten utifrån komposition, relation, idé, representation. En elev var mycket självkritisk. PÅ UCLM arbetade de
på olika avdelningar med vitt skilda projekt. Deras beskrivningar utgick från tema, komposition, färg, grafisk teknik, digitala tekniker och teckningsprojekt. En elev var för tillfället
förvirrad över vad han höll på med. På KABK arbetade de självständigt. Det talades om
fokus, framtiden, tema, tekniker, kommande projekt, kopplingen till världen,
På DK kom eleverna från fyra olika avdelningar. De beskrev sitt arbete utifrån media, teknik,
tema, inspiration, form, uttryck, idé.
4. Sammanställning av lärarintervjuer
Vilken är din bakgrund?
Läraren på CSA hade konsthögskola samt pedagogisk utbildning. På UCLM hade de tre lärare
jag intervjuade hade doktorerat eller höll på att doktorera i konst. De hade även pedagogisk
utbildning vilket de uppgav inte var något som skolan krävde att man skulle ha. Däremot
uppgavs det att man i framtiden skulle kräva att lärarna hade doktorerat.
Lärarna hade på KABK högskoleutbildning och yrkeserfarenhet i de ämnen som de
undervisade i. På DK hade samtliga svensk Konsthögskola, en hade ett års utbildning i
London och en hade pedagogisk utbildning.
Samtliga lärare var mer eller mindre verksamma inom sitt fält. På KABK talades det dock om
problemet med att hinna med sin egen verksamhet samtidigt som man undervisar.
Vilken är din roll som lärare?
På samtliga skolor ansåg lärare att det handlade om att hjälpa eleverna i sitt sökande. På
UCLM talade man om verktygen som de behövde. KABK betonade samtalet om konsten,
kulturen och den omgivande världen. Man ville skapa en situation att lära i. På DK talades om
förmedling av konkreta kunskaper och tekniker. En lärare talade här om att det även handlade
om att hjälpa till med idéer och konkreta lösningar. Den lärare jag talade med på Rietweld
Akademie uppgav att hon var glad om hon lyckades få eleverna att bli av med sina
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konventioner beträffande konst.
Hur går din undervisning till?
Läraren på CSA hade ansvar för en grupp elever som hon går runt och samtalar med om deras
idéer. Här arbetade lärarna tillsammans. På KABK uppgav en lärare att hon hade en specifik
metod med tydlig struktur där eleverna är förberedda på vad som ska komma. Gemensamt för
lärarna på KABK var att de utmanade eleverna som skulle bevisa att de klarade av det som de
föresatt sig att göra. –Ja ser inte att du vill studera grafisk design, visa mig!53 På UCLM
uppgav en lärare att eleverna fick ett ämne att förhålla sig till, detta kunde de arbeta med både
i skolan och hemma. Hon ville få dem att prova nya material och tankar. Ofta hade hon med
sig konstböcker i sin undervisning. Samtalet om konst var viktigt. En annan lärarepå UCLM
talade om böcker där man kunde plocka idéer för sin undervisning, och menade böcker i
pedagogik. Första året handlade det om att teckna från naturen. Detta kombineras med
teoretiska kurser. Teckningen utvidgades sedan till att även innefatta uppfinning i fråga om
format, teknik och innehåll. Metoden är till för att förbättra deras observationsförmåga och
det har man även nytta av när man arbetar med andra medier ansåg han. En tredje lärare hade
en likartad metod medan den fjärde betonade betydelsen av kombination av olika medier.
På DK beskrev en lärare en metod att utveckla tecknandet och seendet, en annan talade om ett
behovet av snabba övningar för att höja arbetstempot samt den avslutande diskussionen.
Samtliga lärare tyckte att bilder på konstverk var en viktig del i undervisningen liksom
samtalet under arbetets gång. Den tredje läraren här var en huvudlärare med ansvar för
helheten. Det handlade om att få in eleverna i en egen process. Den fjärde läraren talade om
konst som uppfinning och relationen mellan elevers olika verk. De flesta arbetade tematiskt
men en beskrev problemet att hinna med att både lära ut en teknik och att få eleverna att hitta
egna projekt.
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5. Analys
Jag uppfattar några tydliga tendenser i mitt material beträffande vad som kan anses vara
grundläggande och nödvändigt i en konstnärlig utbildning. I denna analys utgår jag från i hur
och i vilken utsträckning momenten idé, sammanhang, process, teknik i material, teknik i
gestaltning, egen reflektion och feedback förmedlas. Att jag valt just dessa utgångspunkter
beror på en kombination av hemsidornas/kurskatalogers formulerade mål och
intervjuers/observationers ofta förekommande formuleringar.
På KABK lades den största vikten vid att få eleverna att relatera till sin omvärld och hitta sitt
sammanhang. Utifrån detta skulle de sedan komma på idéer. Idéerna skulle presenteras inför
de andra eleverna och lärarna men själva verket utfördes ofta någon annan stans än i skolan.
Eleverna uppmanades att själva söka kunskap och skaffa information. Själva processen
redovisades i skissböcker av olika slag. Eftersom mycket arbete utfördes utanför skolan hade
lärarna begränsat tillträde till själva processen. De färdiga verken presenterades på en
genomgång där feedback gavs. Verken var ibland väl genomförda och ambitiösa och ibland
små antydningar. Eleverna tvingades att själva reflektera kring sina mål, verk och process.
Bevisföring och reaktion stannar kvar som ledord. -Bevisa att du vill bli konstnär, -Reagera på
det här. En förklaring till det starka fokus som läggs på idéer kan vara att elever som antas till
den högre utbildningen i fri konst på skolan under första året får chansen att där att fila på sina
gestaltningskunskaper i form av modellskulptur, stillebenmåleri och teckning. Nu vill man se
deras förmåga att tänka och på ett okomplicerat sätt uttrycka dessa tankar.
På CSA finns ett liknande upplägg men med den skillnaden att fler elever gjorde sina verk på
skolan vilket gav lärarna möjligheter att diskutera dessa under arbetets gång och följa
processen med egna ögon. Även här betonades skissbokens betydelse, men den var inte som
på KABK med på genomgången. Genomgångarna på CSA och KABK var likartade men de
på KABK var mer inriktade på att hjälpa eleverna i sitt val av utbildning. På CSA var
samtliga elever på den fria konstavdelningen redan. På CSA talades mer om själva verket än
om elevens framtid. På KABK visade eleverna en hel serie verk och skisser vilka bedömdes
som en helhet.
På CSA och KABK var de tekniska möjligheterna små eftersom eleverna inte hade tillgång
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av att redogöra för sin konstnärliga produktion och inriktning. Eleverna på CSA hade fått ett
tema att förhålla sig till liksom dem på KABK. Detta var även fallet på skulpturlektionen på
UCLM och på sätt och vis på DK även om uppmaningen att förhålla sig till ett eget verk är
ganska öppet.
På UCLM var upplägget helt beroende av lärare. Här gick att finna strikt konstruerad läroplan
i måleri och teckning parallellt med en syn som mer liknar den på KABK och CSA på
skulpturavdelningen. Ganska stort utrymme gavs åt tekniska färdigheter och gestaltningskunskaper. Vissa likheter finns även beträffande själva processen mellan UCLM och KABK
då mycket arbete görs utanför skolan och läraren ställs inför ett fullbordat faktum på genomgången. Jag deltog inte på någon genomgång på UCLM men förstod att de under första året
ofta var ganska hårda. Att det formulerade ordet och den egna reflektionen också har betydelse på för UCLMs studenter kan man utläsa av den skrivarkurs som ges på skolan. UCLM
hade även liksom CSA teoretiska kurser i form av föreläsningar, vilket KABK saknade. PÅ
KABK ersattes detta av samtalen i klassrummen.
På DK betonades gestaltningskunskaper och tekniska färdigheter i början av utbildningen.
Längre fram får idéerna större betydelse. Upplägget med ett tema, där lärarna finns med under
arbetet och en avslutande genomgång liknar det på CSA. Teknikkurserna på DK liknar de på
UCLM. Den teoretiska utbildningen ges främst på föreläsningar men även i vissa fall i form
av ”samtal i klassrummet”. Sammanhanget och den egna reflektionen ges inte lika stort
utrymme som på KABK. Frågan på DK är ofta hur eleven bäst genomför sin idé, här liknar
genomgången den på CSA, där samtal kring verket får stor plats. Genomgångarna på DK som
är frekventa med två veckors mellanrum, bjuder kanske inte på så många överraskningar efter
som mycket redan är sagt under arbetets gång. Här handlar det ofta om elevernas möjligheter
att kommentera varandras verk, genom att reflektera över vad andra gör kan man komma
närmare i en förståelse för sig själv. Dk var den skola som var mest tillgänglig i fråga om
lokaler och lärare.
Ett tydligt upplägg av undervisningen fann jag på CSA och KABK till skillnad från UCLM
och DK där man lät kursens innehåll bero på den enskilde läraren.
Samtliga skolor betonade feedbacken i form av genomgång och det tematiska upplägget var
likartat.
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På dessa fyra skolor förmedlades konstnärlig kunskap utan att man egentligen definierar vad
detta är, eller bättre uttryckt skulle kunna vara. Man nöjer sig med formuleringar som, förstå,
analysera, kritiskt granska men ger sig inte in i en analys om hur konst egentligen uppstår.
Man formulerar jordmånen och sätter upp lite gränser för plantans utbredning, sen får
tillväxten ske på egen hand. Det kanske är just så man måste göra men jag vill ändå identifiera
några tankar om vad konst kan vara som ger sig till känna på de olika utbildningarna, Då lutar
jag mig mot Noêl Carrolls formulerade tankar om olika sätt att se på konst, vilket jag nämnde
i inledningen.
Konst som representation, där Carroll talar om olika typer av representation. Det är inte alltid
vi vet vad som representeras men vi vet att det är något. Förståelsen kräver ibland en
förförståelse. Detta är den äldsta teorin men inbegriper fortfarande mycket av det vi kallar
konst idag.54 Tankar av detta slag uttrycktes särskilt av lärare på UCLM och elever på DK då
man talade om de grundläggande gestaltningsverktygen. Frågor som hur tecknar jag en kropp
i ett rum så att det blir begripligt vilar på denna grund. Hit hör även de tankar som framfördes på samtliga skolor beträffande tolkningar av den omgivande miljön.
Konst som uttryck av känslor och idéer påtalades av elever på CSA, där en elev tog upp att
konst kunde handla om att just uttrycka känslor och en annan talade om att han ville uttrycka
reklam som idé. I mycket av det som visades på genomgången på KABK fanns många försök
att undersöka exempelvis ett materials uttrycksmöjligheter. 55
Konst och form utan andra aspekter hittar jag inget exempel på i min undersökning. 56
Däremot kommer formala aspekter in ganska ofta som en del av ett resonemang. Synligt för
mig blev det på UCLM och CSA, men jag vet att det även på DK resoneras kring form utifrån
olika aspekter. Detta blir synligt i genomgångar där lärarna ställer frågor som just form, färg,
skala, materialets utnyttjande, placering och utveckling.
Konst som estetisk erfarenhet kommer ibland upp som diskussionsämne på DK. 57 Hur kan
något fult vara konst? eller Får konst inte vara vackert? Men bortsett från frågor av detta slag
Jill Lindström
verkar den estetiska erfarenheten mer idag handla om att identifiera estetiska proportioner och
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formella relationer i konsthistorien.
Konst som ett öppet koncept ställer frågan om vad som räknas som konst. Under mina besök
stötte jag inte en enda gång på någon som ifrågasatta huruvida det som eleverna gjorde var
konst eller inte. Det tycktes inte finnas något intresse för en sådan definition. Man befann sig
ett fält där tankar gestaltades och idéer prövades, detta verkade vara tillräckligt.
Generellt sett handlade det oftast om konst som representation, som uttryck och som form.
Dock varierade den konstsyn som förmedlades något. Det största spannet fann jag på UCLM
där lärarna uttryckte väldigt varierande synsätt på konst och undervisning. Den skola som
verkar ha den mest samstämmiga uppfattningen var KABK.
Utifrån olika tankar och resurser skapas ett fält, en plats där lärare och elever möts. Denna
plats genomsyras av förslag och kunskaper som lärarna förmedlar och eleverna reagerar på.
Vad som sedan sker är en slags uppfinningssituation. Ett resultat ska sedan generera en
utveckling till ytterligare verk. Till sin hjälp har aktörerna kunskaper om tidigare verk och lite
material. Det liknar en evighetsmaskin där man får ut minst lika mycket som skickas in.
Vägval och beslut görs av eleven ibland i samspråk med läraren. Till skillnad från mycket
annat lärande definieras inte några exakta mål, vi vill se något vi aldrig tidigare sett men ändå
blir det som Martin Creed uttrycker det Världen + ett verk = världen. Världen blir inte större
av detta tillägg eftersom det görs inuti världen.

Jill Lindström
6. Sammanfattning
Efter att ha undervisat på och kommit i kontakt med olika konstutbildningar har jag med tiden
kommit att undra över vad konstnärlig kunskap egentligen är, hur den definieras och lärs ut.
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I min uppsats har jag haft som syfte att göra en jämförelse av den förberedande konstutbildningen på fyra olika skolor i Europa, utifrån de ovan nämnda frågorna. De skolor jag valt
att jämföra är; Chelsea School of Art (CSA) i London, Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) i Cuenca, Kungliga Konsthögskolan (KABK) i Haag och Dômen Konstskola (DK)
i Göteborg.
Till min hjälp har jag haft intervjuer med lärare och elever på skolorna, hemsidestexter och
kataloger samt de observationer jag gjort på plats mellan 2007 och 2011. Eftersom jag inte
kunde hitta så mycket tidigare forskning i ämnet har det inte funnits någon litteratur som jag
kunnat använda mig av bortsett från PP. Trifonas & M Peters; Derrida, Deconstruction and
Education, 2005 och Noêl Caroll Philosophy of Art, 2010.
I min jämförelse kom jag fram till att de olika utbildningarna skilde sig åt på följande sätt.
Ett tydligt upplägg av undervisningen fann jag på CSA och KABK till skillnad från UCLM
och DK där man lät kursens innehåll bero på den enskilde läraren. CSA och KABK var de
utbildningar där man lade störst vikt vid den konstnärliga idén, hur den hade uppstått och
genomförts. KABK var den skola där kontexten eleverna befann sig i hade störst betydelse.
Där hade man fokus på en mänsklig mognadsprocess och feedback med reflektion. CSAs
elever utvecklade sina idéer i samspel med läraren och uppmanades att redovisa sina lösningar utifrån material, placering, skala och uttryck. De förväntades arbeta på formuleringar
runt sitt arbete. På DK var upplägget likartat men med mindre fokus på den skriftliga delen
runt det egna arbetet och redovisningen av idéernas uppkomst i ”skissboken”. Samtalet runt
idéer kom tydligast fram på CSA och KABK.
På KABK lades ingen tid till gestaltningsövningar som modellteckning eller tekniska
färdigheter, vilket man i begränsad omfattning kunde finna på CSA och mer omfattande på
UCLM och DK. På DK arbetade mest med gestaltningsövningar under första året och sedan
övergår man till att låta elevens egna idéer bli det centrala. Undervisning i tekniska
färdigheter inom skulptur och grafik fanns med under båda åren.
Samtliga skolor gav åtminstone ibland eleverna en utgångspunkt att arbeta ifrån och avslutade
projektperioder med genomgångar. De betonade alla självreflexionen.

Jill Lindström
9. Källförteckning
Noêl Caroll Philosophy of Art, Oxon, 2010 (1999)
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D´Alleva, Anne, Methods & Theories of Art History, London, 2005
Facultad de Bellas Artes en Cuenca, katalog 08/09
Jill Lindström, Morgondagens konstnär, 2010 B- uppsats i Konstvetenskap, HGO
Maria Lundin, Konstskolorna i Sverige- profilering och strategier i utbildningen av, 2001, en
D-uppsats, Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala,
Anna-Lill Nilsson Det levda skrivandet är en C-uppsats i pedagogik Estetisk-Filosofiska
fakulteten i Karlstad. från 2007
PP. Trifonas & MA Peters; Derrida, Deconstruction and Education, Victoria, 2005 ( 2004):
Lars Vipsjö, Den digitala konstens aktörer En studie av datorisering i svensk
konstundervisning Diss Göteborg, 2005,
Icke tryckta källor
Mikael Börjesson och Martin Gustavsson Konsten att lyckas som konstnär Socialt ursprung,
utbildning och karriär 1945-2007 http://www.ekohist.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14090
28/3 2011
http://www.ekohist.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14090 28/3 2011
http://www.ekohist.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14091&a=75608 28/3 2011
http://www.chelsea.arts.ac.uk/history.htm 16/3
http://www.chelsea.arts.ac.uk/courses/6232.htm 16/3 2011
http://www.chelsea.arts.ac.uk/courses/11512.htm 16/3 2011 ?
http://www.camberwell.arts.ac.uk/courses/further_education/foundation_studies_art_design.h
tm 16/3 2011
http://www.chelsea.arts.ac.uk/courses/foundation.htm 16/3 2011
http://www.chelsea.arts.ac.uk/courses/further_education/foundation_studies_art_design.htm#
16/3 2011
http://www.uclm.es/english/studies.asp?op=2 16/3 2011
http://www.uclm.es/english/index.asp?op=4 16/3 2011
•

http://www.uclm.es/english/ects.asp 16/3 2011
http://www.kabk.nl/pageEN.php?id=0218 19/3 2011
http://www.kabk.nl/pageEN.php?id=0003 19/3
http://www.kabk.nl/pageEN.php?id=0111 19/3
http://www.domenkonstskola.se/index.php?sida=skolan 19/3
Intervjuer se bil. 1 och 2
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10.Bildförteckning
Bild 1 Elev på CSA
Bild 2 Exteriör CSA
Bild 3 Interiör målarsalen CSA
Bild 4 Elevarbete CSA
Bild 5 Elevarbete, detalj CSA
Bild 6 Exteriör UCLM
Bild 7 Interiör UCLM
Bild 8 Arbetande elev, grafikavdelningen UCLM
Bild 9 Exteriör KABK
Bild 10 Arbetande elev, grafikavdelningen UCLM
Bild 11 Elevarbete KABK
Bild 12 Elevarbete KABK
Bild 13 Lektion KABK
Bild 14 Exteriör DK
Bild 15 Målarsalen DK
Bild 16 Elevarbete DK
Samtliga bilder är tagna av författaren
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Bilaga 1 Intervjuer
Vilka är eleverna ?

Varför vill du studera konst ?
CSA
Jag vill uttrycka mig själv CE1, CE4
Uttrycka andras idér CE1
Har alltid tyckt att det är roligt CE2, CE3,CE5
När jag träffade på Brancusi ville jag studera skulptur CE5
UCLM
Jag vill använda hjärna och händer UE1
Något som jag alltid kommer att tycka om UE1
Något som jag alltid har tyckt om UE2, UE3,UE10
Jag har många idéer som jag vill realisera UE1
Använda färger för att hitta nya former och bilder UE1
För att bli lärare UE10
KABK
Något som jag alltid har tyckt om KE1,KE3,KE5
Jag vill uttrycka mina känslor KE2
Jag vill berätta något KE4
Jag vill visa att konst är ett fantastiskt sätt att visa tankar och kreativitet på KE1
DK
Det är det enda jag tycker är roligt. DE1 Det är det enda som är möjligt DE2
Det finns ingenting annat som jag vill jobba med i framtiden.DE3
Jag har aldrig stött på någonting innan som fått mig att bli helt tappad liksom. Bara direkt förstå att
det är det här jag vill hålla på med.DE4
Det har varit ett sug hela tiden. Målat nåt eller skapa nåt, det är en väldigt skön känsla. Det är svårt
att få det på ett annat sätt än att måla. DE6
Jag kunde inte hitta något annat som passar mig, det här känns mest naturligt. DE7
Vad kan skolan ge dig?
CSA
Öppna mina sinnen för vad konst kan vara. CE!
Du är omgiven av folk som vill göra samma sak. CE1
Man talar om varandras arbeten CE1
Man får hjälp att utveckla en egen stil CE2
Man lär känna lärarna bra, de ger oss referenser. CE2
UCLM
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En kreativ plats där man kan få hjälp med sina ideer UE1,UE4
Bra verkstäder UE1
Bryr mig inte så mycket eftersom jag redan har ett yrke och tänker ha konst som hobby UE2
Digital konst, allt det senaste eftersom skolan är den modernaste i Spanien UE3
Här finns alla sorter från traditionella till moderna UE4
Kompisarna är viktiga UE7
Oberoende och personlighet UE7
Att försvara vad man gör UE7
Undersöka vad man håller på med UE7
Alla är olika UE7
Kontakter UE8
Ny information UE8
Mycket tekniska förberedelser UE9
KABK
Den hjälper mig med kulturella saker och att ta reda på vad som händer i världen KE2
Att sätta upp deadlines, det behöver jag verkligen . Jag behöver verkligen struktur, det hjälper mig att
motivera mig till att göra mina egna saker. Man är i skolan och betalar för det då måste man göra
något annars är det slöseri med pengar. KE3
KE1 se ovan
DK
Tips om hur jag ska utveckla mig DE1, DE6
Verktyg till hur jag ska fortsätta jobba själv DE3
Lärarstöd DE4,DE6
Teknisk skicklighet DE7, DE8
Möjligheter att hitta sin egen stil DE7
Kontakter med människor DE1, DE4.DE6
Någon stans att vistas DE4
Bra lokaler DE6
Motivation DE6
Det här språket och hur man förhåller sig till konst, hur man pratar om konst. DE3
Se konst på ett annat sätt DE8
Ja, såklart tycker jag att jag fått grejer DE5
En kännedom om hur man själv tänker DE7
Visa hur man använder material DE6
Vad måste du själv göra?
CSA
Du måste inte komma hit men 90% av eleverna gör det ändå. Lärarna frågar inte vad du varit om de
inte tror att du har problem. Självdisiplin. CE1
UCLM
Gå upp och ta mig hit UE1
Leta efter information UE1
Leta reda på en professor UE1
Kommunicera UE1
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Lära mig många nya tekniker UE2
Ligga i och ta olika kurser UE3
Lära känna folk UE3
Söka UE7
Vara i kontakt med det som händer just nu UE7
Arbeta UE8
Experimentera för att hitta min egna stil UE9
Teckna modell bättre eftersom det är basen UE10
Jag tror att det finns två sorters elever, de som letar, läser, går på utställningar och har kontakt med
det som händer just nu och de som inte gör detta. UE7
KABK
Göra mycket och visa att fotografi är mitt liv , man måste ge 200% för att nå sitt mål KE1
Jag måste göra mycket och fokusera på grafisk design om jag vill in där. Visa dem att jag är kapabel
KE2
Ha en bra portfolio, anstränga mig och knyta kontakter. Man måste veta vad andra gör i samma
riktning. Att vara fotograf betyder inget, det finns så många olika riktningar. KE3’
Jag måste veta hur min process ser ut, de vill veta var min inspiration kommer ifrån, saker som jag
gillar vid sidan om konst. KE4
Hålla det hela lite öppet KE5
Prata med andra, även de som inte studerar fotografi, tex fri konst, de har ett annat synsätt. De kan
titta på dina arbeten och säga, du kanske ska ändra lite där eller titta på det. Också titta på deras
arbete, du kanske ska använda en annan färg eller material för att göra det mer expressivt. KE1
DK
Jag måste hålla koll på mig själv och inte fastna i en genre utan vara lite mer bred.DE1
Utvecklas konstnärligt måste jag ju göra själv.DE3
Om jag inte är här och jobbar så är det ju ingen annan som kommer att göra det åt mig. DE3
Om man inte gör det själv så händer det ju ingenting. Det måste ju komma inifrån en själv. DE4
Jag borde väl jobba, skapa saker. DE5
Att jag kommer hit varje dag och jobbar. DE6
Man har ju inte haft tid att jobba så med konst innan utan att bli avbruten. DE6
Ta tag i sina tankar och visualisera och sätta ord på den och själv ta reda på möjligheter och vilken
hjälp man kan få. DE7
Jag måste jobba och göra saker hela tiden och komma på idéer själv. DE8

Vad vet du om konstnärens liv?
CSA
Svårt att bli upptäckt CE!
Man måste vara i de rätta kretsarna CE2
Ensamt liv CE3
UCLM
Det är en stängd värld UE2
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Om man är samtidskonstnär är det inte så svårt, det finns många tävlingar och stipendier, mängder av
möjligheter UE8
KABK
Man måste ha tur. Det finns folk som är väldigt begåvade och kan ändå inte försörja sig på det. Man
måste göra mycket själv. Placera sitt namn därute och ställa ut KE3
DK
Det är nog ganska svårt. Man måste nog hela tiden jobba ganska hårt för att få ekonomin att gå ihop
och så. Sen har väl alla sina låga stunder men förhoppningsvis så är det mesta bra. DE1
Att det är väldigt tufft att vara konstnär, tufft ekonomiskt. Men också om man ska se det positivt så är
det ju också ett friare arbete. DE3
Jag vet att det ekonomiskt är svårt i många fall. Men att det är väldigt roligt.DE4
Det verkar lite svårt, ekonomiskt, men jag vet inte så mycket om hur det går till. Om man ska söka
stipendier osv. DE5
Relativt lite. Jag tänker att det kan vara intressant och väldigt jobbigt samtidigt. DE6
Jag jobbar på ett konstgalleri så jag har träffat en del konstnärer som har det på många olika sätt. En
del är principfasta och vill vara konstnärer även om de har det knapert, sen undervisar många. Som
jag fattat det så går det att kombinera yrket på många olika sätt. Man kan jobba på museum och så
när vi har haft föreläsningar här har de berättat om hur de har klarat sig genom att vara kuratorer eller
skriva om det. DE7
Det är väl svårt att klara sig man får väl alltid ha ett jobb vid sidan om. DE8
Blir ni förberedda för det i skolan?
CSA
De säger inte så mycket att det svårt, mer entusiastiskt ”Go for it”. Dom tänker väl att man får
komma på det självCE1
UCLM
De visar ofta på exempel som är från äldre tid, inte hur det är nu UE1, UE3, UE9
De visar på exempel av kända konstnärer inte hur det stora flertalet har det UE1
Vet inte om de pratar om det jag är sällan här UE2
KABK
Lite, de säger vilka möjligheter som finns efter kursen. Att det är rätt tufft. Alla kan ta ett foto,
hur ska man urskilja sig från de andra som också tar bilder. De varnar oss. KE1
De frågar om vi vet vad det innebär KE4
Nej absolut inte, det får man komma på själv KE9
DK
Ja DE8 Ja det tycker jag verkligen. Det finns ju väldigt bra expertis här. Vill man veta nåt så får man
själv leta upp folk och fråga.DE7
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Ja hittills när vi haft genomgångar med konstnärer på fredagar så varnar dom alltid. Så att man ska
vara beredd på att det inte bara är att glida iväg på en räkmacka och ha hur mycket pengar som helst.
DE1
Vi har ju pratat mycket om hur framtiden kan se ut som konstnär, sen har det inte varit särskilt
mycket prat om om man har ett eget företag och hur man gör med den biten. Det skulle det nog
kunna vara mer av när man går andra året. DE3
Ja det tycker jag. Det är bara Magnus Larsson från Stockholm som har sagt att det kan gå väldigt,
väldigt lätt också. De flesta förbereder en för att det kommer att vara tufft. DE4
Ja men samtidigt önskar jag lite mer . DE5
Nej, det tycker jag inte DE6
Hur ser eleverna på sin utbildning
Varför har du valt just den här skolan?
CSA
Närhet till hemmet CE1
var där på öppet hus CE1,CE2,CE3
gott om plats CE1
Trevlig plats att jobba i CE2
Atmosfären CE2, CE3
Läget i centrala London med många gallerier runt CE2,CE3
Elevarbeten CE3
Liten skola CE4
Kollade hemsidan CE4
Det var den enda skolan man fortfarande kunde söka till CE5
Inte så hård konkurrens som på St Martin CE3
UCLM
För att den ligger i en lantlig del UE1 utbytes.
Liten stad UE6
Den har gott rykte UE2,UE3
Känner folk som gått här UE3,UE7
Jag bor här UE2 (Måste jobba parallellt) UE6
För att jag tidigare läste ett annat ämne på samma universitet UE4
För deras upplägg UE8
För att skolan är den modernaste UE9 (visserligen är jag mest orienterad åt det klassiska hållet, men
sånt får man också lära sig här) UE3
Det var för sent att söka de andra skolorna UE10,UE8
KABK
De flesta andra skolor är väldigt individuella. Här lär man sig av varandra. KE1
Närhet till hemmet KE2
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Jag var redan antagen till fotografi i Rotterdam men här har man större möjligheter att välja mellan
olika typer av fotografi KE3
Känslan av skolan KE3, KA4
Den är mer fokuserad på jobb, i Amsterdam blir man mer konstnärlig fotograf KE3
De har den längsta historien så jag tror att de har mest erfarenhet KE4
Därför att skolan har ett år med heltidsstudier det har ingen annan skola KE5
Alla säger att den är bäst om man vill studera fotografi KE3
DK
En slump DE1
Kände någon som gick här DE2, DE4, DE5, DE7
Jag ville bo i en stor stad DE3
Jag ville bo kvar i Göteborg DE5
En lärare på gymnasiet rekommenderade skolan DKE6
Bra rykte DE7
Rektorn gjorde reklam för skolan på mitt gymnasium DE7
Sökte du fler skolor?
CSA
Nej CE1, CE3
Flera CE2
Psykologi också CE2
UCLM
Nej UE2,UE7,UE8
Tänkte söka till Madrid men gjorde det inte UE3
Granada UE4,UE10
Madrid UE9
KABK
Nej KE1,KE3
Jag sökte Rietweld i Amsterdam men när jag fick en plats här åkte jag aldrig dit. KE2
Ja, iu Breda och i Rotterdam KE4
Ja i Eindhofen och i Arnhem KE5
DK
Ja, men det var den här som jag fick bäst kontakt med. Valand, GK DE1
Ja, GK DE2, DE8
Ja KV DE3, DE5
Nej DE4, DE6, DE7
Hur går undervisningen till? Finns det en specifik metod?
CSA
Jag tycker att det är bra att man började kursen med att teckna, många som kommer hit förväntar sig
inte behöva teckna. Jag tycker att det är viktigt för vad du än ska göra att man kan teckna en del. Sen
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var det bra att vi under sju veckor tvingades att prova olika saker. ”Vid slutet av dan är allt konst”.
Man känner sig inte pressad genom, det kommer naturligt. CE1
Man måste vara fokuserad eftersom de ger dig ett ämne och en deadline. Lärarna är väldigt bra. De
har ungefär tio studenter och kommer förbi regelbundet och ger dig råd.CE2
De tänker mer på mina känslor och saker jag tänker inte bara tekniska färdigheter. CE3
Bra system CE5
De lär oss inget om att blanda färger eller använda material, jag antar att de engelska eleverna redan
lärt sig det på gymnasiet. CE4 (japansk elev)
UCLM
Pedagogiken beror på lärarna UE1,UE2,UE3,UE4,UE9,UE10,UE8
När jag kom hit ville jag studera tekniker, de första åren lär man sig många olika tekniker här,
framför allt i teckning och lite i måleri. I skulptur är det mycket teori och de senaste tendenserna.
Senare blir det mera fritt? UE8
Man kan inte jobba klassiskt. De säger att det är en modern skola och därför måste man måla på ett
modernt sätt. Jag kanske ska byta skola nästa år. UE10
Modellmålning är basen i allt. UE10
Som Erasmusstudent kan man välja fritt från alla kurser, även kurser på andra fakulteter. Jag tror inte
att det är så stor skillnad på utbildningen i Cuenca och den i Schweiz. Skillnaden beror mer på olika
fakulteter än länder, UE1
Här lär de ut grunderna under första året, man behöver inte kunna så mycket innan. Det finns stor
skillnad på elevernas förkunskaper. Jag hade målat innan, det hade inte alla. UE3
Här är allt mycket modernare än det vi lärde oss på gymnasiet. UE4
Första året sliter dom en i stycken. De lär ut på ett sätt som jag inte tidigare varit med om. Här är de
postmoderna. UE7
KABK
Lektionerna är lite korta måndag 9-12, tisdag 9-12 och fredag 9-16, så det är inte så många lektioner.
Det är två grupper så den andra kommer på eftermiddagen. KE2
Det är skillnad på detta året och de som kommer sen, då går man hela dagarna fem dar i veckan. Här
är det mer som att man får lite exempel och sen får man arbeta själv. Sen talar man om det i klassen.
Vi talar också om vad som har hänt och om kulturella grejer. Man gör upp en idé och löser det själv.
Man måste motivera sig själv om man ska lära sig något. Vi har inga lektioner i modellteckning eller
konstteori. Man gör vad man vill och sen får man feedback på det. KE3
Det beror på vad man gör av det. Vi har bra lärare som stöder oss, men om man förväntar sig att de
ska säga vad man ska göra är det inte bra. Man måste bestämma mycket själv. Man måste gå på
utställningar och gå och se filmer och sedan göra något själv av det. det är ett sätt att arbeta men det
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är svårare. Man kanske inte vet vad man vill studera, men man måste komma på det själv. Det är inte
så att man har två veckors fotografi, två veckors mode. Nej generellt så måste man söka själv. Jag vet
redan vad jag ska välja så det är inga problem för mig. KE4
Jag är alltid upptagen med massa tankar och arbetar mycket hemma.
Alla lärare säger olika saker. KE2
Alla lärare har sitt eget sätt KE5
Här arbetar vi tillsammans medan i andra skolor arbetar man mer individuellt, Lärarna tänker
tillsammans med en, de vet vad jag vill visa. De kan hjälpa mig att utvecklas i det jag vill. KE1
Jag tror inte att det finns någon särskild pedagogik KE2
Det här året handlar inte direkt om undervisning, mer om att ge feedback på vad du gjort eller vill
göra. Så det handlar främst om feedback på dina idéer. Lärarna kommer från olika bakgrund. Så det
blir svårt för mig om någon från mode kritiserar mina foton, för de är ju inte fotografer. Jag lyssnar
mer på vad en fotograf säger.KE3
Jag tror inte de har en speciell pedagogik, möjligtvis det att du måste hänga upp saker på väggen,
kanske är det metoden. Det gör vi mycket så att alla kan se vad man gjort. Sen diskuterar vi detta, det
inte bara läraren som har en åsikt, alla kan säga vad de tycker. Det är nog metoden. KE4
Jag jobbar både hemma och här, det beror på vilken slags foto jag ska ta. KE1
DK
Mycket självständigt arbete DE1, DE3, DE4, DE6
Kursen är till för att man ska ta tag i sitt eget arbete utan att nån behöver trycka på en. DE1
Man får uppgifter DE1 jobbar med teman i tvåveckorsperioder, speciellt under hösten DE2
I ettan så får vi uppgifter att lösa ganska fritt,.DE5
Nu har vi mer projekt, tvåckors eller treveckors eller en. Man får tolka en uppgift oftast bara ett namn
som man får förhålla sig till hur man vill. Man brukar få ett papper inför varje kurs. Ett
introduktionspapper där det står hur man kan tänka. Skräckromantik tex direkt efter jullovet med
Kristina Mûntzing och Patrik. De kunde man se som en inspirationskälla till färger och komposition.
DE7
I tvåan så är det inte så mycket uppgifter.DE4 De har en uppgift som man jobbar med och sen pratar
man om vad man gör DE8
Lärarna ger guidning och tips DE1 diskutera sina idéer DE2 samtal DE3, DE5 Samtalen, att prata om
grejerna känns viktigt om hur man kan tänka när man jobbar. Sen går lärarna runt omkring till varje
enskild elev DE7
DE5 Ibland kan det gå en hel dag utan att man säger ett ord till en lärare det beror på vilken lärare det
är. Ibland kan de vara här hela tiden och säga saker. DE6
En del morgonsamlingar med det teoretiska, konstnärer och konstriktingar.DE3
. Vi brukar alltid ha en samling innan och gå igenom lite extra. En vecka innan så att vi får läsa
igenom det innan DE7
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Men sen fram tills nu har det främst varit fokus på ansökningar till Konsthögskolorna och utveckla
sin egen stil. DE3
Jag vet inte om det finns någon speciell pedagogik DE3 Ingen speciell pedagogik DE8
Learning by doing DE3
Man får mycket hjälp an klasskamrater DE3 pratar mycket med varandra DE5
Det finns ju inte direkt nåt rätt eller fel, det är skönt. DE3
Det har väldigt bra att ha gästlärare så att man kan få flera olika perspektiv på det man gör. DE3 Den
är uppblandad med gästlärare som kommer in och så har man sin huvudlärare som är största tiden
eller fifty fifty DE4 Olika gästlärare kommer med olika uppgifter DE8
Jag tänker mig att det ser ut ungefär som på högskola men att det är mycket mera frekvent utbyte
med lärare här. DE4 Jag tror att det är ganska lätt för en konstlärare att ta in vad de själva tycker om
och på nåt sätt få eleven att göra det också. Jag tror att det är ganska omedvetet men det är nog
ganska lätt att det blir så. DE1
Ja, att man ska tillvara på varje individs speciella intressen eller uttryckssätt och försöka utveckla det
istället för att utifrån försöka rikta eleverna, så tycker jag.DE4
mycket genomgångar, redovisningar DE5 Genomgång efter varje uppgift. DE8 Alltid en genomgång
DE7 Det tycker jag är bra. Det var lite jobbigt i början när man inte kände varandra och visste hur det
funkade men att nu tycker jag att det känns väldigt bra. DE5
Vi har inte haft så mycket genomgångar i grupp på sistone. DE3
Det är olika DE5, det beror på vi har så många olika lärare, alla undervisar på sitt sätt DE6
Alla lärare är väldigt individuella och tolkar lärarrollen på sitt eget vis. DE7 ,. Det är jätteolika hur
lärarna gör DE8
Det är svårt att sitta här och jobba hela tiden. Jag kan bli sittande och fundera på om det verkligen var
rätt sak som jag började på. DE6
Just nu handlar det om mycket tekniskt, du måste bli bättre på tekniskt tjatar de väldigt mycket om.
För mig i alla fall att jag måste jobba med kroki att jag måste jobba med de tekniska grunderna mer.
DE6 PÅ målerilinjen så hade vi väldigt mycket färglära första halvåret, modellmåleri och sådana
saker för att få lite grundläggande orientering i tekniker hur man tänker å så där DE7 Första året
kanske man får en mer tekniskt utbildning, DE3
föreläsningar och kroki på fredagar DE8
Vad tycker du om kursen?
CSA
Väldigt bra CE2, CE5
Bra CE1
Tillfredsställande CE3
Vet ej CE4
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Jag är inte så nöjd eftersom det är svårt att få tala med en lärare. De är så upptagna och har så många
studenter och jag vet inte heller vad jag ska fråga dem om. CE4
Jag saknar bara att jag inte bor hemifrån CE1
UCLM
Väldigt bra UE2
Bra UE8,UE9
Gillar vissa saker men inte andra. Som Erasmusstudent kan jag välja fritt bland kurserna även på
andra fakulteter. Jag känner mig fri att realiserar det jag vill. UE1
De skulle behöva skaka om mig igen som de gjorde första året UE7 (går år 3)
KABK
Bra KE2, KE4
Lite för lite undervisning KE2
Man kunde få lite mer hjälp KE5
Det blir vad man gör av det KE4
DK
Jättebra DE1, DE4, DE8
bra DE2, DE3, DE5, DE6, DE7
Den är bra, jag trivs mycket bättre andra året än jag gjorde första året. DE3
Den funkar jättebra för mig. DE4
För min del så kanske jag skulle vilja veta lite tidigare vad vi ska göra. Det tar lång tid för mig att
komma igång. DE5
Ett visst stöd faller bort ibland. Jag är väldigt osäker och det är väldigt mycket negativ kritik. Man
känner sig lite utsatt ibland. DE6
Lite mer färglära, DE7
Kan man lära ut konst?
CSA
Konsthistoria kan man lättare lära ut CE1
Om man gör ett verk i ett material som aldrig tidigare används kan man motivera detta historiskt CE1
Konst kommer inifrån, men också utifrån, jag blir inspirerad av andras arbeten men också av dagligt
liv i London. CE3
En sak är att göra en annan att lära ut CE5
KABK
Vet inte KE2
På sätt och vis, man kan stimulera studenterna och lära dem om olika sorters konst. Vad som gjorts
tidigare vad som görs nu men man kan inte lära någon att bli konstnär. Om man sätter någon på en
teckningslektion i tio år kan han kanske teckna ett porträtt, men det betyder inte att det är ett bra
porträtt. Man kan undervisa till en viss gräns. KE3
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DK
Svårt DE1
Kan man väl inte riktigt, snarare inspirerar och peka på andra konstnärer.DE7
Till viss del, tekniska saker som gjuta och tvätta penslarDE4 Man får ju lite råd och tips om hur
material fungerar DE6
Ja på sätt och vis, man kan ju ge en riktning, de kan ge en tips på vilket håll man borde gå. DE6
Man får försöka att inte vara för mycket inne sin egen värld utan vara öppen för olika stilar också om
man ska vara på en skola med många olika elever. DE1 . och så där. Sen tycker jag också att man kan
påverkas extremt mycket av lärarna och det är bra att ha många gästlärare då för ibland om man har
en lärare så blir det nästan att man börjar jobba precis som den och då är det jätteskönt om det är nån
som kommer och säger vad håller du på med nu och få en på fötter. DE6
Jag tänker att man lär sig ett språk här, hur man ska förhålla sig till konst och hur det talas om konst i
konstvärlden. DE3.Nånstans så lär man sig ju själv genom att vara i miljön. DE3 Ja, jag tycker att
jag har lärt mig väldigt mycket sen jag började även om jag inte riktigt vet vad. Jag tänker nog på
konst på ett annat sätt. DE5
Men det måste ju komma ifrån en själv, en egen drivkraft en lust liksom. Det kan man ju inte få
utifrån DE4 Om man tränar och tränar så kan man lära upp sig men de kan ge stöd DE6
Titta på en elevs måleri och hitta andra konstnärer som målar liknande. Dela med sig av sina
erfarenheter och dra loss tankar. DE7
Ja, inte konst direkt, hur ska jag förklara det. Olika tekniker och hur man kan gå tillväga för att göra
konst. DE8

Vad håller du på med just nu?
CSA
Det som är bakom mig, skulpturen är också en del av den. Från början ville jag göra något riktigt
stort och hade spiralformen i mitt huvud och jag ville göra något med reklam i vår omgivning. Så när
man står på Picadilly eller Times Square i NY är man omgiven av reklam och jag hade sådana
tidningar. Jag tog bilder på händer som jag ville sätta i mitten så att de kunde representera
konsumenten. Verket handlar om ”konsumentkommersiell omgivning”.CE1
Jag försöker använda en bild som kan användas som två. Ser du tråden, så som jag placerat den så
kan den vara både ett träd eller en tråd/sträng. Om jag vänder den upp och ner ser det ut som
Skymning. Jag vill placera en i en annan. Det handlar om Cuba. Jag var där tidigare och detta är en
affisch därifrån . Så träder förenar sig med Havanna Skyline., men det är bara en idé jag fick nyss.
Jag har massa olika idéer.
Egentligen har jag slutat jobbat med den här. Kanske kommer jag att måla något med en grotta på
natten. Vi har fått ett tema ”Skala och illusion”. Jag var helt blank, vet inte hur jag ska fortsätta. Jag
inser att jag gått vilse och att bilden är tråkig. CE3
Den där borta.CE4
Svårt att förklara, det började med att jag använde sand och den här folien. En kombination av
kontraster, verkligen. Jag försöker få dem att relatera på något sätt. Sanden försöker jag främst lägga
på bordet och folien under. Under bordet finns en folievärld och på bordet finns en sandvärld. Folien
kommer upp och försöker relatera till sanden. Jag försöker även lägga sand på folien, på så sätt
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relaterar de, jag är inte riktigt färdig. Jag vill beskriva en annan värld som är annorlunda än vår, en
undre värld. CE5
Vad tänker du om genomgången?
Du står vid ditt arbete och folk pratar om det. Studenterna pratar först och lärarna sen. Alla har olika
uppfattningar. Man kan skriva ner sånt folk säger om ens verk och betydelser man inte trodde den
hade. Jag tycker det är den intressantaste delen när man talar om verket. CE1
Jag vet inte om alla kommer att visa något. CE4
Lärarna var inte så hårda sist, de var faktiskt riktigt trevliga.CE5
Sketchbook?
Vi rekommenderas att ha sketchbooks, men man kan bara söka med tre sketchbooks, så man tar sina
bästa projekt. Jag har alltid med mig skissboken, får jag idé så skriver jag upp den. CE2
UCLM
Jag har fortsatt med mitt projekt om indianer som jag har hållit på med i många år., även innan jag
började här. Ett tema som jag ville länka till i konst. Man visar sitt slutprojekt i en av salarna här. Det
är framför allt avsett för andra elever. Får man en stor sal kan man samarbeta med andra. UE4.
Ett omvänt kollage, jag trycker en bild med fem lager av färg. Detta är den tredje färgen. UE1
Jag karvar i linoleum, ska trycka snart, jag har gjort den i photoshop som jag inte visste något om
innan. UE2
Detta är linoleumteknik, förlorad plåt. För varje lager jag lägger på försvinner alltmer av plåten. Nu
har jag gjort tre lager. Det finns andra tekniker där varje färg har varsin plåt. UE3
Jag är i total kris, treårskrisen. Det finns en kris i tvåan när man undrar om man ska sluta på
utbildningen. Så i trean tänker man och nu när jag inte slutade vad gör jag då. Första året
koncentrerade jag mig på fotografi, andra på video och i år går jag på en digital kurs som sysslar med
internet. Jag vet inte hur jag gör nu, fortsätter med det eller går tillbaka till video. UE7
Jag tecknar modell, det tycker jag mycket om. De har satt upp ett stilleben till oss i tvåan. Man kan
välja att teckna av en del av det. Fri teknik, fri storlek. Kan man teckna modell så kan man göra
annat. Teckningen är bra för att man lär sig att komponera. Teckningen är central. För att göra en
installation eller ett konceptuellt verk måste man kunna teckna. UE8
Jag gillar modellteckning, fyra timmar varje vecka tecknar vi modell, fler timmar av detta varje år.
För att göra något modernt måste man ha sin bas i det klassiska. UE9
KABK
Jag måste fokusera mer på vad jag vill göra i framtiden. Jag vill göra modefoton för tidningar och då
måste jag verkligen titta i tidningarna för att förstå vad mode är just nu. Jag vill också fotografera
nakna människor för att tvinga mig framåt, inte vara så blyg utan bli mer extrem. Jag måste tala med
några lärare om det så att de kan säga, ta bilderna i det rummet, använd en ros etc. KE1
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Jag är upptagen med ett ämne som jag kallar olika kulturer, olika sorters människor och grafisk
design med olika typsnitt. Aggressiva människor har särskilda kläder och sätt att uttrycka sig osv. Jag
är upptagen med att undersöka detta en blandning av foto,teckningar, kollage och typsnitt. KE2
Jag har många projekt som jag ännu inte startat. Nästa vecka när det är lov ska jag göra en liten film
med mina vänner. Sen ska jag snart fota en ny modell. Det är lite problematiskt, i skolan får man ett
litet ämne- Gör något litet konstverk om något som du läst i tidningen. Eller gör sju små konstverk.
Men det tar tid om du ska göra sju stycken. Det finns inte så mycket tid att arbeta med stora projekt i
början av året. Från september till december har vi bara haft tre stora projekt. Om man inte älskar
projektet så gör jag det kvällen innan.. Jag vill göra större grejer. Jag vill nog inte bli modefotograf,
när fokus ligger på kläderna. Jag vill ha fokus på modellen. KE3
Jag vill verkligen måla mer och använda fler material. Jag gör en klänning hemma som jag ska
använda i foton. KE4
Jag har några egna projekt, inte så stora. Som konstnär måste du alltid titta dig omkring och se vad
som händer i världen. Det är inte så mycket om din insida utan mer om utsidan. Mitt projekt handlar
om inre skönhet, design, 3d och textil. KE5
DK
Jag håller på att göra en sagobok i serieform. DE1
En bok med egna texter och bilder DE2
Ska väl måla lite. DE3
Målar pärlspont på en interiör. En folkhemsaktig variant, ett monument över det svenska folket. DE4
Försöker komma på något att göra med nåt ljud. Förra veckan skulle vi vidareutveckla något som vi
gjort tidigare. Göra ett nytt verk som kunde förstärka ett tidigare verk. Jag hade en låda som jag hade
byggt om som en fortsättning, som ett tillägg till det så smälte jag linjaler som också tappade sin
form. DE5
Vi har ett tema som heter ”nåt nytt, nåt gammal, nåt lånat och nått blått” så då ska man inspireras av
en konstnär å så ska man låna någonting , ett före mål och uttrycka det på ett nytt sätt. Då håller jag
på med ett tändsticksträd. Jag kollade på ”Der lauf der dinge” och det är mycket fyrverkeri där vilket
jag är intresserad av. Jag blir uttråkad om jag bara ska måla, skönt att pilla med något annat emellan.
DE6
Egentligen håller jag på med ett fotoprojekt men det tar så lång tid att få fotona hemskickade så jag
målar en tavla efter en bild på två kompisar medan jag väntar. DE7
Ett videoljudverk där jag har monterat gummiband på insidan av en garderobsdörr, där gummibanden
ska få dörren att smälla igen själv och göra ljud av det. Sen så ska jag filma in det. DE8
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Vilka är lärarna
Vilken är din bakgrund?
CSA
Hon hade konstnärlig högskola Ma samt en pedagogisk utbildning. Efter att ha gjort sin praktik på
Chelsea fick hon ett förordnande. Hon berättar att det är en hård kamp om jobben. CL1
UCLM
Studerat skulptur i Valencia + pedagogik UL1
Studerade fyra år i Madrid. Det sista året gjorde han i Cuenca. Han håller just nu på att skriva sin
doktorsavhandling här på universitetet samtidigt som han undervisar. Efter 2011 kommer man att
kräva att alla lärarna har doktorerat säger han. Han bytte hit från Madrid eftersom Cuenca är mer
samtida och att han är intresserad av den teoretiska biten. Universitetet här erbjuder en ettårig kurs i
metodologi. Detta är dock inget som krävs för att man ska få en tjänst.UL2
Doktorerat. + pedagogik UL3
KABK
Modedesigner och rextilare KL1
Ansvarig för foundationåret, hon undervisar även på grundskolan och gymnasiet. KL2
Fotograf och undervisar även på en annan skola. KL3
Lärare i foto på BA. KL4
De tror inte att det är populärt att undervisa eftersom många då inte hinner med sin egen konstnärliga
verksamhet.
DK
Tre år förberedande samt MA på VAland. DL1
Fyra år förberedande sen MA på Valand och sen 1 år på Goldsmiths i London. DL2
Två års förberedande sedan barnsköterskeutbildning, efter det två års förberedande igen och sedan
MA på Valand. DL3
Tre år på förberedande och sen MA på Valand. DL4
Två år på förberedande och sen MA på Valand DL5
Universitetet engelska sen fyra års förberedande studier och MA på Valand. Senare ett års
pedagogiska studier. DL6
Två års förberedande och sen MA Konsthögskolan i Stockholm. DE7

Är du verksam som konstnär?
CSA
Ja CL1
UCLM
Ja, mest med foto och interaktioner. Det är viktigt annars kan man inte överföra på eleverna hur det
går till.UL1
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Ja, med teckning, måleri och fotografi UL2
Ja, med grafik UL3
KABK
Fick inte riktigt klart för mig hur det förhöll sig med detta.
DK
Ja DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7
Hur ser lärarna på sin undervisning?
Vilken är din roll som lärare?
CSA
Hjälpa eleverna i sitt sökande, diskuterar. Försöker se vilka möjligheter de har Cl1
Situationen på Chelsea var ganska stressad och det var inte möjlighet att intervjua mer än en lärare.
Hon satt som på nålar under intervjun när de andra kom in och ut i lärarrummet. Tempot var hårt
åtminstone denna veckan.
UCLM
Ge dem verktyg, vara uppmärksam på vad de behöver för att uttrycka sig. De måste bestämma.
Hjälpa dem i sitt sökande.UL1
Hur de använder en teknik UL2
KABK
Råd och stöd, diskussioner. Skapa en situation, diskutera vad konst är KL2
Rietweld
Få dem att känna sig säkra i ämnet. Men kanske har de tappat sina konventioner. De lär sig tekniska
färdigheter under resans gång. Alla vet inte hur man tecknar modell men några kommer att göra det
vid årets slut. Modellteckning är nåt man gör, det är alltid användbart men om en student tror att det
är konst är det en missuppfattning RL1
DK
Jag tänker att jag ska vara någon som får dem att hitta sitt eget sätt att jobba. Och sen ställa frågor så
att den personen själv kan säga vad det är den vill. DL1
Det är mycket genom samtalet som jag kan hjälpa dem, försöker komma som en idéspruta och säga
att det finns andra möjligheter. Innan var jag alldeles för rädd att ge konkreta lösningar och nu så
tycker jag att jag bombar dem med så många olika konkreta lösningar så att de förstår att det är
omöjligt att säga rätt eller fel, att det handlar om det personliga valet. DL2
Min uppgift är ju så att säga att ge så mycket av mina kunskaper som möjligt och samtidigt lyssna på
vad eleven vill. Och hjälpa eleven i bästa möjliga mån fram med praktiska färdigheter och även
konsthistoriskt DL6
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Många elever söker ju just för att jag vill lära mig måla och det måste man tillfredställa plus att man
ska locka dem att konst är mer än måleri. Min tanke är att jag ska innehållsmässigt och bildmässigt
utveckla dem. Så att jag ska servera saker ur konsthistorien, vidga deras vyer. DKL7

Hur går din undervisning till?
CSA
Jag går runt och samtalar med eleverna och försöker förhålla mig till deras idéer. De får ofta ett tema
som nu ……. Vi arbetar ihop alla lärare i gruppen men jag har ansvar för några elever. CL1
KABK
Zanne är det bästa med jobbet när eleverna säger Aha Att följa dem in i mogen vuxenålder, att vara
med när det händer, att träffa en annan generation.
De säger att de har en speciell metod. Zanne säger att hon alltid förbereder eleverna på vad som ska
komma. Hon vill ha struktur. De rekommenderar eleverna att göra vissa val. –Ja ser inte att du vill
studera grafisk design, visa mig!
Rietweld
Everybody likes tecnic but I´ve never seen that´s sucessfull for their development. We don´t do the
scetchbooks, it reminds them of their highschool. We give asignments thats also a bit hot for the
teachers. I´ve never gave the same. Jag väljer lärarna, på onsdagar när de har konst beror det på vad
lärarna vill göra. De kan använda skolans alla verkstäder Men kanske har de tappat sina konventioner
efter ett år. Efter årets slut ska de visa en portfolio och en full show.
UCLM
De får ett ämne, tema att förhålla sig till och sen diskuterar vi vad de håller på med. De kan arbeta
hemma och de kan arbeta här. Jag vill få dem att prova nya material och tankar att experimentera.
Ofta tar jag med mig mina egna böcker och visar dem olika samtidskonstnärer. Vi pratar mycket om
konst. UL1
Hon talade mycket om mötet med individen utanför intervjun. Om hur hon tyckte att det var upp till
dem själva att ta tag i sitt arbete. Materialet fick de.
Det är något som jag har utvecklat under åren, ”trial and error”. Jag utgår från tre böcker som en bas
där jag har plockat idéer, övningar och metoder. Saker som fungerar fortsätter jag med, annat
förkastar jag. Första året tecknar de från naturen, observation. Det handlar om att studenterna lär sig
observera hur saker ser ut och hur man återger detta. Vid kursens slut ska de kunna teckna vad som
helst. Komplexitetsgrad mellan kan vi säga. Detta kombineras med teoretiska kurser och exempel.
Under andra året är det ett delat block, sen kommer teckning med uppfinning, olika format och
material. Ingen av eleverna ifrågasätter modellteckningen. De flesta har gått på estetiskt gymnasium
och förstår användandet av teckning. Även om de inte gillar det eller tycker att det är jobbigt
ifrågasätter de inte det. De få som ifrågasatt har jag kunnat förklara för, även användandet utanför
teckningens område. Det är för att förbättra deras observationsförmåga. Om de lär sig teckna
kommer de att se annorlunda på världen. Det har man nytta av när man gör video, fotografi mm.
UL2.
Hans undervisningsmetod liknade mycket den som läraren i måleri utövade (CUL4)
Jag arbetar med de digitala medierna i kombination med traditionell grafik. Vi har jobbat med
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porträtt i photoshop som vi sedan förberett så att det går att arbeta vidare med dessa i linoleum. De
digitala medierna ger nya möjligheter. CUL3
Han var fokuserad på tekniker.
DK
DL1 beskriver en uppgift hon gett eleverna. De skulle teckna genom att titta på något genom en strut.
På så sätt skulle de fokusera på en del av motivet. Sen skulle de upprepa samma sak utan strut men
försöka att behålla fokus. Hon ville att eleverna skulle fundera på vart hon ville komma med den här
uppgiften.
DL2 beskriver hur hon under temat ”hemstad” försökte höja arbetets tempo genom att ge korta
övningar, en timme eller 20 minuter ibland. Så höll de på i åtta dagar. Det var snabbare uppgifter på
morgnarna och längre på eftermiddagarna. Man blandar genrer, medium och material. Mycket
handlar om samtal. ”Jag tror att det är genom samtalet som man förstår, man förstår konst och man
förstår sig själv .”Varje temaperiod avslutas med en genomgång. ”Det är alltid genomgång i slutet.
Jag tycker det är viktigt att få ett avslut, men det försöker jag säga till eleverna, man behöver inte ha
avslutat sitt verk, men man måste få en möjlighet att visa upp sitt verk, så här långt har jag kommit.”
Hon försöker få eleverna att diskutera verken. Ofta använder hon böcker i sin undervisning. ”Jag
tycker att det är skönare att komma med böcker än att visa film även om jag gör det ibland. Böcker är
konkret man kan peka och först kan jag visa böcker när vi börjar och sedan kan jag ta det
individuellt, jag tänkte på dig när jag såg det här och då kan de bli glada att man har deras saker i
huvudet.”
DL3 är huvudlärare i måleri och är den som gör upp planen för hela året, bjuder in gästlärare och
försöker se till att det uppstår en bra blandning av uppgifter. Hennes mål är att de ska komma in i en
egen process ” De ska veta hur de inspirerar sig själva, de ska veta hur det ena verket löper över till
det andra”.
Schemat löper ofta med tvåveckorsintervall med olika teman. ”Man börjar ju alltid mer formellt med
rätt tydliga morgonsamlingar och sen blir det väl allt mer övergående till individuell handledning.”
Jag försöker ju ställa frågor….. Vad hände under vägen? Har du bytt intention? Vilket jag tycker är
helt okej att man gör ... man får en uppgift och startar någon stans och sen kanske på halva vägen tar
det en annan riktning. Efter arbetet är det genomgång med kritik. Jag känner nog mer att det då är en
individuell bedömning, jag bedömer dem inte mot varandra.”
DL4 Talar om att få eleven att uppfinna något, att få en aha upplevelse. ” Man kanske uppfinner en
idé eller kanske en helt ny bild inför sig själv.” Han försöker hitta något som eleven gjort tidigare att
ta avstamp ifrån. ”Jag brukar alltid visa vad jag själv jobbar med för då vet varför jag säger saker på
ett sätt, då kan de tänka att han säger så för att, han jobbar själv i den världen . sen tycker jag att det
är bra att plocka med olika exempel på hur olika konstnärer har löst problemet, det är ju ofta så att
man hittar något som passar till en viss elev – du titta på den här konstnären där kan ju eleven sålla
och så småningom hitta sin egen krets av konstnärer som man kan misstänka tyckte samma som en
själv varje dag är ju nästan som en genomgång, jag försöker ju hinna följa varje elev.” Vidare talar
han om vägvalen och att det inte är slutresultatet som är det viktiga. ” men här vände du ju på
alltihopa, vad hände? …..Och då är det spännande och fråga varför gjorde du det. Hur kändes det när
du bestämde dig.”
DL5 Vi har tex jobbat med parafras, då jobbade jag så att jag gav dem en liten text som jag kopierat
upp och även att jag gav dem några klassiska bilder som är ganska viktiga i parafrasens värld, i ett
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litet häfte som jag sen även hade i ett bildspel på morgonen som jag visade eleverna, med en
påföljande diskussion om hur man mer personligt kunde lägga upp sitt arbetet sen. De fick välja verk
från konstmuséets samlingar, så de var tvungna att hålla sig till en begränsad plats när de valde verk.
Hela tiden under arbetet följde jag dem för att hitta nya vinklingar. De tappar ju oftast det här som de
får i ett bildspel och i en diskussion, så man får ju hela tiden försöka knyta an, så man försöker hitta
nya vinklingar eftersom de inte kan det här. Det var öppet i vilken teknik de ville lösa uppgiften. Man
börjar med lite slutsamtal när en arbetsperiod går mot ett slut och sen så avslutar vi med en
genomgång. Vi har experimenterat med olika varianter av genomgångar och det i det här fallet
jobbade vi med att två personer tittade på ett verk och försökte uttrycka sig kring detta. Sen försökte
jag inte säga så mycket, så efter det att personen själv fått berätta lite gick jag bara in och sa en sak
som jag tyckte att den hade gjort bra och en sak som jag inte tyckte att den hade lyckats så bra med.
DL6 Beskriver hur hon arbetade med uppgiften ”resor jag aldrig gjort” eleverna skulle utifrån en text
fundera över om det fanns någon plats de skulle vilja resa till. Jag inledde med en bildvisning. Sen
gick hon runt och diskuterade och försökte hjälpa dem framåt i arbetsprocessen. ” den sista dagen har
vi en gemensam genomgång jag och den andra läraren med eleverna när vi tittar på deras bilder och
diskuterar och pratar om huruvida de uppnått sitt mål med uppgiften, hur de lyckades med det, om
det ändrades under resans gång, om de började med någonting annat och i så fall vad. ”
DL7 Talar om en kurs han lite på skämt påstår sig ha blivit retad för ”veckens gramatik” . De olika
tygernas veck skulle studeras. Eleverna skulle ”föras in i någon slags bildproblematik på ett abstrakt
plan”. ” Min tanke var att börja med något konkret där både jag och eleven kan se på samma sak …
att de skulle kunna utvecklas in i en ny sorts bildvärd, bildytans komposition.” Problemet är att hinna
med att ge dem grundläggande kunskaper i måleri och att de ska jobba med eget. ”Det är olika
diskussioner med olika elever, vissa är på ett sånt grundläggande stadium att man inte kan ifrågasätta
deras bildvärlden hur som helst.”
”I början visar jag lite exempel på att så här kan man också göra.” ”Efter två veckor har man då
genomgång på kursen och då ska man gå igenom allas grejer.” Han påtalar vidare att de ibland tycker
att det är ointressant att gå igenom allt och att det är svårt att få dem att själva ifrågasätta.”
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Dessutom förekommer intervju med en lärare från Rietweld Akademien i Amsterdam RL1
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