
KONSTMUSEET 
Skövde Kulturhus

Lärar-
handledning



Konstmuseet i Skövde 
välkomnar alla lärare och 
elever!
Lärarhandledningen riktar sig till alla årskurser - plocka det material du finner intressant!

Denna lärarhandledning har utformats i samarbete med konstnären Elin Wikström inför 
utställningen Det är…, Det var…, Men det…, Det finns…, Man kan… 
Handledningen innehåller fördjupade texter kring utställningen, men också en mängd  
frågeställningar som underlag för diskussioner samt praktiska övningar, utöver alla de 
övningar som du kommer att uppleva i utställningen. Du kan välja att titta på inledningen, 
plocka de delar som verkar intressant, eller läsa hela texten. Materialet är tänkt som 
ett inspirationsmaterial och ett stöd inför ert museibesök, men också för att kunna 
arbeta djupare på plats i Konstmuseet, eller vidare med utställningen efter besöket. 
Samtidskonsten kan på så vis användas konkret i skolan!

Varmt välkomna att besöka Konstmuseet när helst det passar er, på egen hand eller 
tillsammans med pedagog. Vill ni komma på en tid utöver våra ordinarie öppettider, 
kontakta oss så öppnar vi för er! 

Konstnären önskar dessutom er hjälp! Utställningen är uppdelad i två delar. Det som 
eleverna diskuterar i första delen av utställningen kommer att användas av konstnären 
i den andra delen. Be att någon i varje grupp att anteckna det som diskuteras utifrån 
frågeställningarna nedan. Fota av, scanna eller sammanställ i ett dokument och maila oss 
gärna på bokning.konst@skovde.se! 

Medföljande lärare ansvarar alltid för klassen.
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Elin Wikström
Det är…, Det var…, Men det…, Det finns…, Man kan…
Hur kommer det sig att vi läser och skriver på raka rader? Att vi låser fast ord på papper med 
användning av hjälplinjer, skrivmaskiner och datorer? Varför ska raderna vara perfekta 
och regelbundna? Vilka effekter har det på medvetande och tanke? 

Utställningsvåren i Skövde fortsätter nu med Elin Wikström, en konstnär som allt sedan 
1990-talet genom sina performanceverk har ifrågasatt normer, värden och logiker för 
hur vi tänker och handlar – på individnivå och i samhället i stort. I hennes nya utställning, 
vars titel, Det är…, Det var…, Men det…, Det finns…, Man kan…, är en uppräkning av 
de vanligaste sätten att påbörja en mening, ger hon sig i kast med olika teorier om och 
historieskrivningen kring talets och det skrivna ordets utveckling. 

Utställningen har två delar, där den första delen på våren är besökarinteraktiv och består av 
instruktionsbaserade verk. I den andra delen som utspelar sig under sommaren utför Elin 
Wikström performativa verk i utställningsrummet och på olika offentliga platser i Skövde. 
De instruktionsbaserade verken i utställningens första del är enkla övningar där 
hand, kropp och hjärna samspelar. I utställningens andra del kommer Elin Wikström 
att omsätta kunskaperna och erfarenheterna från den första delen och skapa ett system 
för att utveckla ett personligt präglat språk. 

Övningarna i utställningens första del är uppbyggda kring olika motsatspar som till 
exempel rak och böjd, läslighet och oläslighet, begriplighet och obegriplighet, 
jämnvikt och obalans, stabilitet och instabilitet, historia och framtid. Urvalet har 
hämtats från förekommande föreställningar om vår tid, runt fikabord och i media och 
forskningsrapporter som dessa: ”Tillvaron är i gungning”, ”marken gungar under våra 
fötter” eller ”göra sig hemmastadd i malströmmen, att göra dess rytm till sin egen, att 
röra sig med dess strömmar”. Kroppsaktiviteterna är utformade efter tidens symptom 
på stress: sömnstörningarna, spänningshuvudvärken, yrseln och ostadighetskänslan, 
trycket över bröstet, hjärtklappningen, värken i nacke och axlar. De är avsedda att fungera 
som en sorts ”desautomatisering” av kognitionen och perceptionen, i det intensifierade 
informationsflödet och den allt hastigare snurrande marknadskulturen. 

I diktsamlingen Under tiden skriver Verner Aspenström, att sardinen vill att burken öppnas 
mot havet, den längtar bort från den fyrkantiga tillvaron och ut på de sju haven. Denna 
längtan, polemiserar Sigmund Freud mot i boken Vi vantrivs i kulturen. Han tolkar ”den 
oceaniska känslan”, som ett återfall till det förspråkliga driftlivet, det omedvetna eller delvis 
omedvetna och därmed ett hot mot allt enhetligt och väl avgränsat. Enligt psykiatrikern 
och forskaren i österländsk mystik, Arthur Deikman, kan medvetandet indelas i två 
kategorier, det kontrollerande, instrumentella och det observerande. Tvärtemot Freud, 
anser han det oceaniska kan vara en mer kvalitativ form av medvetenhet, genom att 
överskrida sinnets normala aktiviteter. 
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I utställningens andra del är som sagt Elin Wikströms ambition att omsätta kunskaperna 
och erfarenheterna från den första delen och skapa ett system för att utveckla ett helt 
nytt språk, för handen och hjärnan att vänja sig vid. Hennes syfte är att ge perspektiv på 
kommunikation och levnadsvillkor, med lån från DNA-teknik och maskinspråk, där nya 
och gamla skriftsystem och alfabet möts. 

Teoretiskt utgår utställningen från begreppet ”flytande modernitet” som använts av 
sociologen Zygmunt Bauman, där den fasta moderniteten, i till exempel 50-talets Sverige, 
ställs mot den flytande, i det som han kallar ”skilsmässan mellan makt och politik”, där 
makten flyter omkring och inte längre finns i riksdagen. Andra referenser är feministikonen 
Hélène Cixous, författaren till bland annat Medusas skratt, essän som förklarar hur 
kvinnor kan skriva sig fria. I en intervju i Dagens nyheter 2015, talar hon om språket som 
maktutövning och gör gällande att ”bara genom konsten kan vi fly de fängelser vi inte ens 
vet att vi sitter i”. Eller genus- och miljöforskaren Astrida Niemanis, som i boken Bodies 
of Water utforskar vad det innebär att se mänskliga och icke-mänskliga kroppar, som 
”kroppar av vatten” länkade till varandra i kretslopp med vattnets livgivande egenskaper 
och destruktiva sidor: översvämningar, förorenat vatten och torka. 

Avsnitt ur dessa och andra texter finns med i utställningen i form av läsövningar. 
Några exempel är fallstudier av yrsel och konstnären William Hogarths teorier om den 
S-formiga våglinjen, som i boken Analysis of Beauty från 1753 beskrivs som det estetiska 
grundelementet framför alla andra med sin funktionslösa och repetitiva elegans.

Tematiskt finns det kopplingar mellan verken i denna utställning och ett annat tidigare 
verk, cykelklubben Returnity, Elin Wikströms och Anna Brags bidrag till utställningen 
Skulptur Projekte i Münster 1997. Klubben existerade tre månader, hade tolv cyklar och ett 
klubbhus som låg i anslutning till en starkt trafikerad cirkulär cykelbana. En Returnitycykel 
är en helt vanlig cykel med ett extra par kugghjul som gör att cykeln rör sig i motsatt 
riktning (baklänges) när den trampas framåt. Det fanns säkerhetskläder som alla som 
provcyklade var tvungna att ha på sig trots att cyklarna hade backspeglar och stödhjul. 
Klubbhuset fungerade som umgängeslokal, verkstad och informationscentral. Under 
perioden som utställningen pågick provcyklade över tvåtusen personer på övningsbanan 
utanför klubbhuset, på kvällarna cyklade de mer erfarna klubbmedlemmarna varvet runt 
på den fyra och en halv kilometer långa cykelbanan. I verket Returnity och utställningen 
Det är…, Det var…, Men det…, Det finns…, Man kan… sätts deltagarens färdigheter och 
vanor på prov, men utmaningen ligger inte i att lära sig något nytt, utan i att lära om ett 
inlärt beteende. 

Det finns en tydlig kritik av vedertagna tankegångar, ordningar och regler i alla 
Elin Wikströms verk. Ofta är det alldagliga handlingar som skruvas till eller upprepas in 
absurdum. Hon beskriver sina verk som ”konstruerade situationer” en term som den 
politiska/konstnärliga sammanslutningen Situationisterna introducerande på 1960-talet. 
Den tid hon ägnar åt varje verk är en central del av hennes konstnärliga praktik.
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I verket Hur skulle det gå om alla gjorde så? från 1993 placerade hon en säng i ett snabbköp 
och ovanför sängen en elektronisk display med följande text: En dag vaknade jag och 
kände mig slö, sömning och sur. Jag drog täcket över huvudet för jag ville inte stiga upp, se 
mig omkring eller prata med någon. Under täcket sa jag till mej själv, så här ska jag ligga, 
orörlig, utan att säga ett ord, så länge jag vill. Jag tänker inte göra någonting, bara blunda 
och låta tankarna komma och gå. Under de tre veckor som verket pågick, låg konstnären 
i sängen utan att göra någonting. I verket möttes två rörelser och logiker, aktiviteten 
i snabbköpet och stillheten i sängen, yttervärldens ordning (äta, arbeta, sova) och 
tillståndet mellan vakenhet och dröm där endast fantasin sätter gränser för det möjliga. 

Arbetsprocessen i detta och flera tidigare verk har inspirerarats av studiecirkelformatet 
där en grupp människor lär av varandra genom att göra något tillsammans eller starta 
ett gemensamt projekt. Varje verk är en läroprocess, ett lärande genom att göra, samt 
tänkande och reflekterande kring görandet, en metod som hon också provat i större 
format. I verket Grand Tour Noveau deltog cirka sjuhundrafemtio personer aktivt i verkets 
genomförande, under en treårsperiod med start 2013, på ett femtiotal olika platser i 
världen. 

Många av verken kan utföras igen, andra är strängt plats- och kontextspecifika. I 
originalversionen av verken är konstnärens medverkan avgörande, senare har flera av 
verken utförts helt eller delvis av assistenter. Verken är medvetet utformade så att de ska 
vara möjliga att kopiera, i princip ska det vara tillräckligt att ha hört talas eller läst om 
verken för att den som önskar ska kunna utföra dem i egen regi. 

Med Elin Wikströms utställning Det är…, Det var…, Men det…, Det finns…, Man kan…
fortsätter vi nu vårt utgrävningsår för att få en fördjupad förståelse om tiden vi lever i. 
Efter att i vår förra utställning Utgrävning I utforskat allt från Stonehenges akustik och 
dess koppling till vår tids vardagsritualer till örtalkemi, död media och sambandet mellan 
shamanism och börsens upp- och nedgångar vänder vi nu blicken mot det som kanske 
spelat mest roll för mänsklighetens utveckling genom årtusendena – det talade och 
skrivna språket. Och precis som konstnärerna i Utgrävning I sökte svaren på samtidens 
bryderier genom att blicka bakåt söker även Elin Wikström inspiration i såväl forna tiders 
skriftspråk som tankesystem när hon nu vrider och vänder på alla olika delar av språket 
de flesta av oss nog tar för givet. Och på tal om att utmana invanda tankemönster så är 
det precis det vi kommer att fortsätta med även efter sommaren, då genom sydafrikanska 
Lhola Amiras och slovenska Špela Petričs ögon. Först ut är Lhola Amira och hennes 
arbeten kring frågor som rör det postkoloniala arvet och Sveriges på många sätt ganska 
betydande roll i slavhandeln och kolonialiseringen av Afrika. Därefter kommer konstnären 
och professorn i biomedicin, Špela Petrič, som genom sitt konstnärliga arbete verkligen 
utmanar vår förståelse av världen genom sina växtförädlade människohårsbeklädda 
växter, maskiner som drivs av döende musslor och en slags artificiell intelligens ämnad 
för de 42 år gamla datorerna på den obemannade rymdsonden Voyager 2. 
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Under arbetet med utställningen har flera frågor kring språk väckt Elin Wikströms intresse 
och även lett till denna handledning.

Alla djur kommunicerar men det är bara människan som talar. När och var började vi 
prata? Det talade språket lämnar få spår i arkeologin, därför är det svårt för forskare att 
svara på den frågan. Den mänskliga språkförmågan anses ha utvecklats före den lilla 
grupp afrikaner, som vi alla härstammar från, lämnade Afrika för mer än 60 000 år sedan. 
Före talspråket fanns förmodligen andra former av språk, teckenspråk och mimande, 
bild, sång och dans. 

För att tala krävs en hjärna som kan producera tal och samordning av rörelser mellan 
läppar, tunga och struphuvud. Vad var drivkraften? Antropologen Ian Tattersalls 
favoritteori är att talet uppstod i barnens lekar och att det senare utvecklades tills det fick 
struktur, syntax och grammatik. Han anser att språket visade sig ha så många fördelar att 
det spred sig, inte genom krig, utan genom social samvaro, när folk träffades.

Hur uppstod skriftspråken och alfabeten? Antagligen på flera håll i världen och 
oberoende av varandra. Skrivtecken har haft alla möjliga olika former, avtryck i lera, 
inskriptioner i sten och tecken på papper. Skriften anses ha sitt ursprung i dagens Irak, 
vid floderna Eufrat och Tigris, för drygt 5000 år sedan. Andra tidiga skriftsystem skapades 
i Indien cirka 2500 f Kr, på Kreta cirka 1900 f Kr, i Kina cirka 1300 f Kr och i Centralamerika 
cirka 600 f Kr.  

Vad vi minns från att vi lärde oss prata och skriva? Hur växer och krymper språk? 
Det dalmatiska språket slutade talas vid halvsjutiden, fredagen den 10 juni 1898, då 
språkets siste talare, Tuone Udaina, avled efter att ha trampat på en landmina på Krk i 
Kroatien. Eller, hur tas språk upp igen? Ett tydligt exempel på detta är Hebreiskan, som 
blev huvudspråk i Israel 1948. Då hade det inte använts som talspråk på närmare 2000 år. 

På vilket sätt påverkar muntlighet och skriftlighet våra tankemönster? Varje 
ny kommunikationsteknologi (boktryckarkonsten, telegrafen, skrivmaskinen, radion, 
telefonen, TV och film, datorer och SMS) påverkar vårt sätt att organisera samhället, 
vårt sätt att tänka och vårt språk. Språk och alfabet förändras över tid, vilka nya 
har uppstått? IPA, det internationella fonetiska alfabetet utökades 2015, vilket inte sker 
ofta, med en ny symbol [ⱱ], ett ljud som finns i flera språk som talas i Afrika. Andra mer 
kända exempel på nyspråk är livets genetiska alfabet, DNA, med bokstäverna A, T, G och 
C och programspråket ettor och nollor som vi använder när vi talar med datorer och som 
datorerna pratar med varandra på, där ettan betyder att det skickas en impuls och nollar 
att det inte skickas någonting. Sms- och chatt-språket, är ett skrivet samtal och något 
som är helt nytt i historien men samtidigt, med användningen av emojier, besläktat med 
hieroglyferna. 
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Förslag på teman och frågor 
att arbeta med 
Gruppen kan delas in i smågrupper och jobba med olika teman som de 
presenterar för varandra. Välj en eller flera rubriker eller frågor från 
listan nedan. Listan nedan innehåller ett 50-tal olika frågeställningar 
som konstnären själv funderat på i arbetet med utställningen. 

Tal
När började vi prata och varför?
Vad skiljer talet från skriften? 
Vad är retorik?
Vad är en sociolekt?

Minns du när du lärde dig tala?  
Hur många språk talar du? Vilket är ditt första, andra, tredje etc. språk? 
Vilken dialekt har du? 
Ge exempel på ett slangord som du använder. Vad betyder slangordet? 
Ge exempel på ett fult ord som du använder. Hur används det fula ordet?
Ge ett exempel på en förkortning som du använder i chatspråk? När använder du den? 

Skrift
När började vi skriva och varför? 
Vad skiljer skriften från talet?
Vad är kilskrift?
Den första kilskriften bestod av piktogram. Ge ett exempel på ett idag vanligt piktogram.
Ett piktogram är en ikon, symbol eller skrivtecken som genom en förenklad illustration 
beskriver något, t ex herr- och damtoalett.
När uppfanns tryckpressen? Vad innebar det för skriftspråket? 
På vilket sätt reformerades skriftspråket i Turkiet 1928? 

Minns du när du lärde dig skriva? Hur många språk kan du skriva på? Vilket är ditt första, 
andra, tredje etc. skriftspråk?
Vad läser du helst? Hur läser du? 

Språk
Vad är kommunikation? 
Hur många språk finns det?  
Vilket är de största och minsta språken i Sverige och världen? 
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Var talas Atlantiska?
Hur hänger språk och rörelse, motorik och inlärning ihop? 
Vilket språk talas i samhället som beskrivs i George Orwells roman 1984? Vad är typiskt för 
det språket? 

Ge ett exempel på ett konstgjort språk.
Ge ett exempel på ett språk som inom en nära framtid riskerar att försvinna.

Normer
Vad är normer? 
Varför finns det normer? 
Vad är normkreativitet? 

Ge exempel på en i samhället stark norm och något eller någon som avviker från den 
normen. 
Ge exempel på normkreativitet.

Samtidskonst och text
Vad är ett textbaserat konstverk? 
Ge ett exempel på ett textbaserat konstverk? 
Är texten nyskriven eller bygger den på andra texter?
Hur har texten tillkommit? Av vem och när?
I vilket sammanhang visas verket?
Vad syftar verkets titel på? 
Om verket bygger på tidigare texter, kan man få syn på något i de texterna som inte var 
tydligt tidigare? 
Hur skiljer sig textbaserade konstverk från övrig litteratur? 
Beskriv verket Karawane från 1916 av konstnären Hugo Ball.
Beskriv verket Wanås Wall från 2002 av konstnären Jenny Holzer.

Sinne och kropp
Våra fem sinnen är riktade mot vår omgivning. Vilka är de och vad har de för funktioner? 
Dessutom har vi två sinnen till som talar om var vi befinner oss i förhållande till 
omgivningen. Vilka är det sjätte och sjunde sinnet och vad de för funktioner? 
Vad händer om balansen inte fungerar som den ska? 

Teori
Vad står Zymmunt Baumans begrepp ”flytande modernitnet” för?
Vad är feministikonen Hélène Cixous känd för?
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Praktiska övningar
Nedan följer förslag på praktiska övningar som konstnären arbetat 
fram.

Äldsta graffittin
Bakgrundsinfo: Fakta om grottmålningar

Deltagarna utgår från gissningar om vilka tekniker som användes för att göra de 30 – 
40 000 år gamla handavtrycken som hittats i grottor i olika delar världen. 
Torr eller flytande färg antas ha applicerats genom att antingen spotta det direkt från 
munnen eller blåsa färgen genom ett rör. Testa att hålla upp handen som en stencil och 
blåsa färg runt om.  

Deltagarna testar tekniken var och en för sig på egna papper och göra sen en kollektiv 
målning på ett gemensamt papper, med alla deltagares händer. 
Teknik: Testa att hålla upp handen som en stencil och blåsa färg runt om.  

Material: Pappersark, papper på rulle, giftfri färg i olika kulörer, vatten, sugrör, sprayflaskor

Boosta hjärnan
Bakgrundsinfo: Fakta om kroppens sju sinnen och att var sjuttonde minut får någon i Sverige 
en stroke och tvingas lära sig göra självklara saker på nytt, som att gå, läsa eller skriva

Övningen fokuserar på handrörelser. Deltagarna funderar och skriver en lista över saker 
de gör med händerna dagligen. Till exempel: Borsta tänderna, öppna en dörr eller knäppa 
jackan och knyta skorna. 

Var och en testar att göra några av dessa saker med sin icke-dominanta hand. 
Övningen avslutas med ett pass där deltagarna i par eller med sina icke-dominanta 
händer, kastar och fångar bollar. 

Material: Bollar
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Jaka och neka
Bakgrundsinfo: Gör en runda på frågan vilka språk var och en i gruppen förstår och/eller 
pratar

Deltagarna får i uppgift att välja ett främmande språk och översätta orden ja och nej, med 
till exempel Google översättning. Lyssna på och memorera orden och använda dem när 
hen jakar och nekar resten av dagen och veckan. 

Material: Mobiltelefon och internetuppkoppling

Tetebafla
Bakgrundsinfo: Fakta om olika alfabet

Deltagarna tränar på att tillsammans, rabbla alfabetet, en efter en, bokstav för bokstav, 
baklänges. Upprepa ett par eller några gånger.  

Blorange och havsdöd – Tidsresa i nya ord och uttryck
Bakrundsinfo: Info om sajten Nyord
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.html

Deltagarna gör övningen två och två. 
Använd nyordslistan: https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistor.html
Den ena deltagaren väljer ett årtal nära i tiden, den andra väljer ett årtal längre bak i tiden. 
Deltagarna väljer fem ord ur listan och läser upp för varandra. 

Material: Mobiltelefon

Osnabbaste vägen
Bakgrundsinfo: Barn och vuxna har väldigt olika rörelsemönster

Deltagarna väljer en plats, inomhus eller utomhus, och markerar en vis sträcka på cirka 
5 – 10 meter. Start och mål markeras med något föremål, t ex en stol eller en väska. 
Varje deltagare får i uppgift att gå den ”osnabbaste vägen”, det vill säga att gå från start till 
mål utan att gå rakt och snabbt. 
Uppgiften kan utföras en och en, två och två eller tre och tre beroende på antal deltagare 
i gruppen. 

Material: Ytterkläder om övningen utförs utomhus
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