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The aim of the essay is to examine how the student exhibitions of the Royal University 

college of Fine Arts in Stockholm has changed between 1962-2011, and what these changes 

can depend on. The questions are:  

What are the changes in the choice of examination work for the students of the Royal 

University college of Fine Arts, and what can they depend on? Is the school adjusting their 

education to the surrounding art world, and in what way is that noticeable?  

By studying the catalogs from the exhibitions, newspaper reviews and other literature, a 

shorter conclusion is given concerning the art world, the study situation and the student’s 

choices of examination works the affected years.    

The works has gone from being a submission of the study fields during the year, to becoming 

free projects where stories about important subjects are told.          

Pressures on the school from students and teachers to be able to keep up with the surrounding 

view of art in the society that is constantly changing, together with reforms and investigation 

has led to these changes.     
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INLEDNING 
 

En skillnad mellan konsten idag och äldre konst är att idag skildras ofta en snabbt förändrande 

samtid. Den vill få oss som betraktare att ställa frågor, reflektera och vara delaktiga snarare än 

att leverera sanningar som det delvis var innan.
1
 Förut kunde det ta decennier för en konstnär 

att göra sig ett namn och slå igenom, något som idag kan gå på några år. Konstnärer kan idag 

söka sig till många olika forum och variationen, bredden och omfattning av olika uttryckssätt 

kan ibland ses som förvirrande och svårgripbart.
2
 

   Ibland talas det om att konsten idag är elitistisk och endast är förståelig för en exklusiv 

skara, men detta är inte ett nytt fenomen. Tidigare har det ofta krävts en hög humanistisk 

utbildning för att förstå ett konstverk och för att över huvudtaget möta konsten.
3
 Om man går 

ännu längre tillbaka i tiden var det kyrkan som stod för den dekorativa upplevelsen i vanliga 

människors liv och då i ett lärande syfte. Skillnaden är att idag kan konst te sig i en oändlig 

massa former. De kan ske genom musik, film, politik, feminism, texter, bilder, men även olika 

utspel. Idag handlar det mycket om mötet mellan utövaren och publiken och att konsten 

skapas där, detta gör att konsten öppnas för en ny skara människor och det faktum att konsten 

sitter i betraktarens öga blir en allt större sanning. Gemensamt för många av dagens moderna 

konstnärer är att de vill ifrågasätta bilden av vår omvärld och oss själva samt de identiteter 

som skapas av strukturer.
4
 

   Uttrycket ”fri konst” började användas allt mer under 1800-talet då man särskiljde detta från 

”tillämpad konst” och ”konsthantverk”. Detta innebar, i utbildningssyfte, att alla elever som 

utövade någon slags konstnärlig formgivning, arkitektur, bildkonst, industridesign etc. skulle 

ges en grundutbildning som gynnade alla.
5
 Från 1950-talet har debatten fortsatt och den fria 

konsten får idag stå för lämnandet av den formmässiga exaktheten och hantverksperfektionen 

till förmån för mer informella och expressiva uttryck.
6
 

   Examensarbeten för konstnärselever i fri konst består inte som vanligt av en avhandling 

utan är istället ett konstverk och reflektioner kring detta. USA och Finland har tidigare varit 

med och berett vägen för denna typ av examination där konsten ska möta den akademiska 

världen och det är en internationell utveckling. Det råder fortfarande oklarheter kring hur 

                                                           
1
Sophie Allgårdh, Svensk konst nu: 85 konstnärer födda efter 1960, (Stockholm 2004), Sid 6. 

2
 Ibid., Sid 8. 

3
 Ibid., Sid 11. 

4
 Ibid., Sid 12. 

5
 Marita Lindgren-Fridell, ”Pedagogiska principer i konstnärsutbildningen”, Paletten nr 3, (Göteborg 1971). 

6
 Josefin Kilner, ”Den fria formen”, Paletten nr 2,(Göteborg 2010). 
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exempelvis forskning ska ske inom det fria konstområdet, om den skall ha ett eget 

bedömningssätt eller en mer traditionell mall.
7
  

   Sista torsdagen i maj varje år har Kungliga Konsthögskolan, (KKH), sin examensutställning 

i Konstakademiens lokaler i Stockholm. Den är uppdelad i två olika visningar, en för 

kandidatstudenterna och en för de som tar sin masterexamen.
8
 

 

 ”Gör vad du vill för att bevisa att du är bland de bästa i din årskull, att du är berättigad att få de 

finaste stipendierna, att du kan få de bästa galleristerna och kuratorerna att intressera sig för din 

konst” Dorinel Marc f.d. elev vid KKH. 
9
 

 

Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka KKH:s examensutställningar under en 70-

årsperiod, med nedslag vart tionde år, från 1962 till 2011. Tanken är att ta reda på om man 

kan se några tendenser i vad studenterna på KKH ställer ut, exempelvis grafik, skulptur, 

bildkonst, fotografi, preformances. Utställningarna ska sedan jämföras med den kritik som har 

publicerats i tidningar, de rådande utbildningssituationerna på KKH samt med det omgivande 

konstlivet. Undersökningen kommer belysa huruvida det har skett någon utveckling eller 

förändring i elevernas val av utförande för examensarbetena och om man kan se någon 

parallell till att detta har förändrats på grund av hur KKH har anpassat sin undervisning till 

den förändrade konstscenen i samhället och på vilket sett detta har skett.  

 

Frågeställning 

 

Vilka förändringar går att se genom åren 1962-2011, i valet av examensarbeten för eleverna 

på KKH och vad kan dessa förändringar bero på? 

 

Anpassar sig skolan och undervisningen till konstlivet i samhället i stort och på vilket sätt 

märks detta i sådana fall? 

  

 

                                                           
7
 Allgårdh, Svensk konst nu, Sid 12. 

8
 Kungliga Konsthögskolans hemsida, 18/3-2013. 
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Avgränsning 
 

När det kommer till avgränsning så har jag gjort valet att använda mig av KKH:s 

utställningskataloger, där elevernas bidrag presenteras, från vart tionde år 1962-2011. Detta 

för att kunna se eventuella förändringar i elevernas examensarbeten, vilket förhoppningsvis 

kan uttydas med ett decenniums skillnad. Att det börjar år 1962 är av den anledningen att det 

var den första katalogen som gick att få tag på. De senare utställningarna ägde således rum 

vart tionde år från 1971. Vidare kommer avgränsning att ske så till vida att jag endast kommer 

att beröra de elever som tar sin examen och har studerat minst fem år.  

 Gällande tidningsrecensioner så har jag framförallt använt mig av Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, då dessa räknas till de största dagstidningarna. Dock fanns de inte 

representerade alla år som undersökningen innefattar, så på grund av detta berörs de inte 

kontinuerligt till varje utställning. Detta har dock inte allt för stor betydelse enligt min 

uppfattning då huvudsyftet inte är att se hur examensarbetena bemöttes i pressen, men ändå 

ger en intressant infallsvinkel, vilket gör att det finns med i den mån det går.  

Vad gäller studiet av alumnutvärderingar är utfallet grundat på att respondenterna i de valda 

intervjuerna är elever som studerade på skolan under de år som denna uppsats behandlar.   

Vid beskrivning av utbildningssituationerna kommer det inte bara att behandla det berörda 

året för examensutställningen utan även några kringliggande. Detta på grund av att jag vill få 

med de förändringar och diskussioner som sker i mellanperioderna också eftersom jag anser 

att dessa är av betydelse för utbildningens förändring.    

 

Material och metod 
 

För att besvara frågeställningarna kommer undersökningen att utgå från dagstidningar och 

KKH:s utställningskataloger, samt annan litteratur vilka användas som referensmaterial.  

Studiet av utställningskatalogerna ligger till grund för undersökningen, då det är den skedda 

förändringen med elevernas examensarbeten som är utgångspunkten för uppsatsen. Dessa 

kommer att presenteras med en deskriptiv analys. Katalogerna ges ut av KKH och innehåller 

elevernas utställda verk, samt för senare år, även mindre beskrivningar av dem.  Eftersom att 

katalogerna mellan 1962-1981 inte kan bidra med mer än grundläggande fakta, då 

examensarbetena här endast presenteras med namn och teknik, så blir beskrivningarna över de 

åren något kortare än de efterföljande. Beskrivningarna som ges dessa år, grundar sig på de 

recensioner som finns av utställningarna i dagstidningarna. 
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En stor del av informationen som används kring utbildningen på KKH, kommer från Marta 

Edlings undersökning Fri Konst? - . bildkonstnärlig utbildning vid Konsthögskolan Valand, 

Konstfackskolan och Kungl. Konsthögskolan 1960-1995. Som docent vid Uppsala universitet 

anser jag detta vara en objektiv och pålitlig källa, vars material har varit till stor hjälp för 

arbetet då hon har sammanfattat utbildningssituationerna för tre av de ledande 

konstutbildningarna i Sverige under en dryg trettioårsperiod. Denna undersökning har bidragit 

till fakta om utbildningens upplägg i min studie och även bistått med användbara källor som 

har relevans för denna uppsats. 

   För en överblick av konstens utveckling i stort från 1960 fram till idag används avsnittet 

”1950-2000”, som behandlar bildkonst i antologin Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-

2000, vilken även används som studielitteratur.  För att djupare behandla den moderna 

konsten idag kommer Sveriges Allmänna Konstförenings årsbok från 2004 användas, Svensk 

konst nu – 85 konstnärer födda efter 1960, där författarnas mål är att ge ”en lägesrapport från 

den samtida konstscenen”.  

Som referenslitteratur för beskrivning av utbildningen utveckling har jag använt mig av 

konsttidskriften Paletten, där bland annat forskare, professorer och recensenter har bidragit 

med artiklar gällande både konsthistoria och samtidens konstklimat sedan 1940. I flertalet 

nummer har det presenterats artiklar med lärare och elevers syn på just KKH:s 

utbildningssituation.  

   Vad gäller alumnstudier hämtas material dels från undersökningen När friheten sätts på 

prov – En undersökning av Kungl. Konsthögskolans examinerade studenter 1995-2009, vilken 

gjordes som en del av KKH:s kvalitetsarbete 2011/2012 av Sofia Lindström. Dels från en 

utredning som gjordes av Vetenskapsrådet 2010 med namnet Konsten att lyckas som konstnär 

–Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1938-2008. Det man får ha i åtanke när man 

läser dessa studier, är att det bara är en del av eleverna som har valt att svara på de 

undersökningar som har skickats ut. Anonymiteten i dessa kan även vara både till fördel och 

till nackdel, då det kan leda till att respondenterna vågar vara ärliga men också ge väldigt 

subjektiva beskrivningar av händelser.  

   För att sedan få en förståelse för varför dessa möjliga förändringar har skett och även 

huruvida utbildningen har anpassat sig till kringliggande konstlivet, har jag valt att titta på den 

presenterade fakta kring förändringarna som skolan har genomgått med grund i olika problem, 

utredningar och reformer, samt genom tidningsrecensioner och annat referensmaterial 

behandlande KKH:s utbildningssituation. Detta av den att anledning att jag anser att det 

rådande studieklimatet också påverkar eleverna. Jag har även använt mig av alumnstudier då 
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det i dessa finns intervjuer med tidigare elever, vilket ger en bild av hur de själva såg på sin 

utbildning och dess anpassning och utveckling till konstvärlden i stort.  

 Avslutningsvis har jag jämfört och analyserats de olika materialen tillsammans för se hur stor 

inverkan studiesituationen och utvecklingen inom konstfältet har på elevernas val av 

examensarbete och på vilket sätt förändringarna kan uttydas. 

 

Forskningsöversikt 

 

När det kommer till tidigare forskning och undersökningar som berör ämnet så finns det 

flertalet uppsatser skrivna om alumnstudier, vilka behandlar konstnärernas situation efter 

examen, dessa har till stor del utarbetats för att skolan ska kunna utvärdera utbildningens 

relevans och kvalitet samt bilda sig en uppfattning om var studenterna har tagit vägen. Några 

av dessa finns i form av kandidatuppsatser men de flesta är gjorda på uppdrag av KKH själva. 

Några kommer att nämnas nedan, dock kommer inte alla att behandlas eftersom denna 

uppsats visserligen berör ämnet men har en annan utgångspunkt och andra frågeställningar. 

Dessa undersökningar kommer endast att användas undantagsvis när det har relevans för min 

framställning. Dock anser jag att en översikt över vad som skrivits är befogad. 

   Eva Knuts C-uppsats, ”Det har blivit bättre - En undersökande uppsats om kvinnliga 

konstnärer i Sverige”, u.å., som är framlagd på Konstvetenskapliga institutionen vid 

Göteborgs universitet beskriver kortfattat de olika konstutbildningarna som finns i Sverige 

varpå hon intervjuar 17 kvinnliga studenter samt redogör för statistik som visar på kvinnornas 

möjlighet att verka som konstnärer efter avslutade studier. En liknande uppsats är ”Varför just 

Mejan - En pilotundersökning om utbildningens betydelse för konstnärens yrkesverksamhet” 

som är framlades 1982 av Monica Aspenberg vid konstvetenskapliga institutionen på 

Stockholms Universitet på C-nivån. Hon gör en alumnstudie över de elever som studerade vid 

KKH 1950-1953 då dessa skulle ha haft lång tid på sig att etablera sig på marknaden. 2010 

gjorde Sofia Lindström en alumnstudie för KKH som heter ”När friheten sätts på prov – En 

undersökning av Kungl. Konsthögskolans examinerade studenter 1995-2009”. Här har 

författaren låtit skicka ut enkäter till tidigare studenter samt gjort en djupare intervju med åtta 

personer. Lindström använder sig även av tidigare alumnstudier som jämförelse. Det ges en 

kortare allmän beskrivning i början av hur eleverna uppfattade studietiden varpå hon sedan 

presenterar resultatet.  
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Det har varit svårt att hitta forskning behandlande examensutställningar utformningar och 

innehåll och det förefaller som om undersökningar kring detta område saknas. Konstvetaren 

Marta Edling undersöker i boken ”Fri konst?: bildkonstnärlig utbildning vid Konsthögskolan 

Valand, Konstfackskolan och Kungl. Konsthögskolan 1960-1995”, skriven 2010, de 

konstnärliga utbildningarna och framförallt förändringen som skedde i och med den nya 

högskolereformen som infördes 1977. Hon ställer sig bland annat frågan hur fri en 

konstutbildning kan vara när den behöver anpassa sig för den ”internationella akademiska 

institutionens krav”. Hon kommer då i viss utsträckning in på mina frågeställningar då hon 

analyserar förändringar som har skett i utbildningen och därmed också elevernas 

produktioner.  

   KKH gav i samarbete med Konstakademien ut antologin ”Konst och Institution” i samband 

med KKH:s 100 års jubileum 2010. Här skriver åtta olika författare från KKH och 

Konstakademien om konstutbildningens utveckling genom det gånga århundradet.  

Högskoleverket gjorde en utvärdering 2007, (2007:25 R), som behandlar utbildningen på 

grund- samt forskarnivå inom fri konst med anledning av den omstrukturering som då gjordes 

för att kunna examinera studenter på mastersnivå. Det som beskrivs i denna utvärdering är 

behovet av individuella studieplaner för studenterna för att kunna dokumentera deras 

progression och stärka rättssäkerheten.  

   Vetenskapsrådet gav 2010 ut en antologi om utbildningsvetenskap där ett forskningsprojekt 

med namnet Konsten att lyckas som konstnär –Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 

1938-2008 ingår. Utredningen sträckte sig mellan 2006-2009 och projektet leddes av Martin 

Gustavsson som är forskare och studierektor vid Ekonomisk-historiska institutionen på 

Stockholm universitet. Forskarna som har arbetat tillsammans kommer från flera discipliner 

och de som innefattas är även konstvetenskap, utbildningssociologi, socialantropologi och 

matematik. Undersökning behandlar konstnärernas ursprung, utbildning och karriär men 

eftersom tidsperioden sträcker sig fram till 2008 så berörs även samtiden. Huvudsyftet är dels 

att studera de konstnärliga utbildningarna rekrytering men även titta på 

utbildningssituationerna samt det konstnärliga produktionsfältet. Det läggs även vikt vid att 

undersöka vad eleverna ansåg om själva utbildningen vilket skiljer sig lite från tidigare 

alumnundersökningar vars huvudsyfte är att ta reda på konstnärernas arbets- samt livssituation 

efter examen .   

   Delar av denna rapport har även framlagts tillsammans med andra artiklar i tidskriften 

Praktiske Grunde nr 1 från 2008, med temat Kunsten at blive kunstner. Det har här gjorts en 

sammanställning av vad projektgruppen hade kommit fram till efter halva utredningen då den 
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publicerades 2008. Andra författare som varit med och bidragit till detta temanummer är 

delvis doktorander och forskare som var med i utredningsprojektet, Barbro Andersson, 

doktorand vid konstvetenskapliga institutionen (SU), Mikael Börjesson, forskare och lektor 

vid Institutionen för utbildning, kultur och media (UU), Marta Edling, beskriven ovan och 

Andreas Melldahl, forskningsassistent vid institutionen för utbildning, kultur och media (UU). 

Men även Raoul Galli, doktorand vid Socialantropologiska institutionen (SU) och Christina 

G. Wistman, doktor i konst- och bildvetenskap (Göteborgs universitet). Som framgår har 

samtliga dessa studier tonvikt på antingen utbildningens upplägg alternativt vad de blir av 

studenten efter examen.  

KUNGLIGA KONSHÖGSKOLANS VERKSAMHET 
 

Kungliga Konsthögskolan (KKH) har anor från den ritskola som startades i anslutning till 

slottsbygget under 1700-talets början. År 1908 etablerades den som högskolan och blev en 

självständig sådan från 1978 då den tidigare varit sammankopplad med Den kungliga 

akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Idag är Konstakademiens ansvar att 

förvalta det konstnärliga arvet medan KKH står för den konstnärliga utbildningen. År 1995 

fick KKH godkänt från högskoleverket att utfärda kandidat- och magisterexamen. Efter 

Bolognaprocessen
10

 så har upplägget på utbildningen ändrats något och den nya 

kanditatutbildningen togs i bruk 2007. De första mastersstudenterna antogs därmed 2010.
11

 

   Vid starten var professorernas uppgifter att ”upparbeta elevernas begrepp i modellritningens 

och modellmodellerandets grunder” samt öva dem i dessa framställningssätt med omväxling 

varannan månad. Denna grund i hur eleverna skulle skolas på traditionellt vis höll delvis i sig 

ända fram till 1900-talets början då ifrågasättande och motsättningar växte.
12

  

   Idag ansöker ca 800 personer varje år till KKH varav 25 blir antagna, könsfördelningen har 

ändrats kraftigt sedan 80-talet då majoriteten av eleverna var män. En feminisering har skett 

och man kan även se att de kvinnor som idag studerar där, till största delen kommer från 

medelklass och högre klass.
 13

 KKH har idag ca 230 elever och de erbjuder ett treårigt 

kandidatprogram i fri konst samt en tvåårig master som påbyggnad i samma ämne. De har 

                                                           
10

 Samarbete vilket syftar till att främja rörligheten för studier och arbete mellan 47 europeiska länder. Samma 
poängsystem och utbildningsnivåer för de inblandade länderna gör det lättare att studera och arbeta 
utomlands. 
11

 Sofia Lindström, När friheten sätts på prov, (Stockholm 2012), Sid 8. 
12

 Torsten Andersson, ”Undervisningens kris”, Paletten nr 4, (Göteborg 1962), Sid 156. 
13 Martin Gustavsson, ”Konsten att lyckas som konstnär - Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär, 1938–

2008”, Praktiske grunde, Sid 1-2. 
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även en termin eller ett läsår för yrkesverksamma konstnärer i projektutbildning och 

vidareutbildningar i Arkitektur och Restaureringskonst. Utöver detta har de också kursen 

Konst & Arkitektur.
14

 

   I Vetenskapsrådets antologi som gavs ut 2010 har den konstnärliga utbildningen analyserats 

och de har även skapat en databas med 14000 namn på svenska konstnärer som varit 

verksamma sedan 1938. Här har de kartlagt att 50% av de individer som enligt deras mall har 

rätt att kalla sig konstnärer har studerat vid KKH och de resterande har annan konstnärlig 

utbildning. Vidare beskrivs det att närmare 30% av KKH:s utexaminerade elever kan 

beskrivas som ”ledande” konstnärer.
15 

KKH:S POSITIONERING GENTEMOET ANDRA SVENSKA 

KONSTUTBILDNINGAR PÅ HÖGRE NIVÅ 
 

För att få en bild av några av de andra ledande konstnärliga utbildningar i Sverige ges här en 

mindre genomgång av Konstskolan Valand, Konstfack samt Umeå Konsthögskola och Malmö 

Konsthögskola. Detta för att läsaren ska förstå vilken position KKH har i den svenska 

konstvärlden och för att uppvisa skillnaden mellan de andra utbildningarna.  

Till den högre nivån av konstutbildningar i Sverige räknas även Konsthögskolan Valand i 

Göteborg som etablerades som ritskolan 1865. Carl Larsson, som tillträdde som föreståndare 

1886, var känd som en företrädare av opponentrörelsen vilket gjorde att Valand arbetade 

annorlunda från den traditionsenliga Konstakademien och hade en mer anti-institutionell 

inställning. Denna anda ledde till att det fanns visst motstånd till högskolereformen, vilken 

ansågs kunna minska skolans autonomi.
16

  

   Konstfack i Stockholms inriktning är mer industriellt orienterad men under 1960-talet 

inrättade de en utbildning i dekorativ målning. Denna är också mer yrkesinriktad och till för 

dekorering av exempelvis arkitektur i offentlig miljö. Under slutet av 60-talet ville dock 

skolan klassa sig som en ren designskola för att lättare kunna uppnå högskolestatus. Enligt 

protokoll kan man se på antagningsstatistik att flertalet elever som studerade på Konstfack 

under 70-talet använde detta som förberedande studier för att sedan ta sig vidare till KKH.
17

  

Konsthögskolan i Umeå startade 1987 och är en del av Umeå universitet. Denna skola är 

relativt ny i jämförelse med de ovan nämnda men även här erbjuds utbildning i fri konst och 
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 Kungliga Konsthögskolans hemsida 18/3-2013. 
15 Gustavsson, Konsten att lyckas som konstnär, Sid 1-2. 
16

 Marta Edling, Fri konst?, (Göteborg 2010), Sid 37-38. 
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fokus i utbildningen ligger här, likt KKH, på det individuella projekt som eleverna skapar 

tillsammans med handledarteamet.
18

 

   Malmö Konsthögskola grundades 1995 och är en del av Lunds universitet. Även dem 

bedriver utbildning i fri konst men med skillnaden att de inte har någon uppdelning mellan 

inriktningar eller årskurser utan eleverna får själva utforma sin egen utbildning genom val av 

kurser.
19

 

 Dock var KKH den enda av dessa skolor som hade högskolestatus innan 1977, vilket 

tillsammans med jämförelsevis goda resurser samt ett tiotal professurer gav denna en ledande 

position som var svår att konkurrera med. Under 60-, 70- och 80-talet hade både Valand och 

Konstfack som mål att höja sig till liknande nivå men gamla vanor kan vara svåra att ta sig ur 

och trots att de formellt befinner sig på nästan samma nivå så väger gamla värderingar högt 

och den hierarkiska skillnaden är svår att sudda ut.
20

  

KONSTEN I SAMHÄLLET 1960-2010 
 

För en djupare förståelse för vad eleverna valde att producera i sina examensarbeten kommer 

här en kortare beskrivning av klimatet i konstvärlden under respektive årtionde. Det kan 

tyckas fel att dela upp konsten i olika decennier då denna ofta är gränsöverskridande vad 

gäller tid och rum. Detta ska därför inte ses som skarpa linjer, utan jag har mera försökt att 

beskriva tendenser som kan utläsas. 

 

1960-talet 
 

Under 60-talet skedde många förändringar i samhället och världshändelserna blev mer 

påtagliga då TVn blev allt vanligare i del i de svenska hemmen. Billigare resor gjorde att fler 

kunde ta sig utanför landets gränser och få upp ögonen för andra kulturer. Amerikansk och 

engelsk popkonst hade inverkan på konstscenen och även reklamaffischer kom att skapa en 

mer realistisk bildkonst än vad som tidigare hade existerat. Denna nya typ av uttryckssätt hade 

en ifrågasättande framtoning som både kunde ställa till problem och rikta varningar. 

Vietnamkriget, växande miljöhot, ett internationellt maktspel och ifrågasättande av 

                                                           
18
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19
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konsumtionssamhället blev allt vanligare motiv för konstnärerna.
21

 Även fotografiet blev mer 

erkänt som konst under 60-talet och fördes fram i konsttidskrifter och intresset för 

samtidskonst växte sig starkare i och med att Moderna Museet öppnade sina portar 1958.
22

    

Under 50- och 60-talet blev konsten över lag mer öppen än vad den tidigare hade varit. Det 

blev vanligare att experimenterade mer med färg och form och materialets egen formrörelse. 

Och man började räkna in musik, teater och dans i konstbegreppet och dessa framträdanden 

fick benämningen happenings. Meningen var att man ville lösa upp gränsen mellan konst och 

verkligenhet och dessa uppträdanden skulle verka vara oförberedda och fick gärna dra med 

sig åskådarna.
23

 Senare kom även Installationskonsten då man byggde upp rum, landskap och 

miljöer. Det påminner om tanken om allkonstverk där olika konstformer samverkar för en 

helhet. Även tanken på konstens föränderlighet beroende på vilket rum den vistas i är 

väsentligt och lite likt utställningstänkandet.
24

 

 Under både 60- och 70-talet fick det politiska systemet mer inflytande över kulturlivet och 

skolornas förstatligande och reformeringar kan ha påverkat den konstnärliga utbildningen.  

 

1970-talet 
 

Under 70-talet ökade ifrågasättandet av omvärlden och dess resursfördelningar och det blev 

ett mer politiskt engagemang vilket ledde till många kollektiva konstnärliga manifestationer i 

form av affischer, utställningar, happenings etc. skapades för att uppmärksamma detta.
25

 Detta 

satte även sina avtryck på KKH där det skapades diskussioner kring propagandistisk- och 

politisk konst, samt om monumentalkonstens funktioner. Man började även öppna upp för 

elevinflytande i skolans styrelse för att undkomma studentuppror.
26

   

Kulturbegreppet ifrågasattes även och man funderade över hur kulturen kunde nå ut till en 

bredare massa.
27

 Utställningsväsendet sattes i fokus då många konstnärsgrupper ansåg att det 

var ett bra område för att väcka en opinion för det de förespråkade. Amatörutställningar och 

studiecirklar blev mer vanligt förekommande i den hårda konkurrensen från TV, film och 

illustrerade tidningar. Konstens centrala mening hade ändrats från viljan att sprida god konst 
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 Ragnar von Holten, ”Situationer på 70-talet”, Riksutställningar nr 1137, (Stockholm 1973) 
22
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till alla till att vara mer uppläxande och en politisk handling. Många kvinnliga konstnärer 

målade motiv från den kvinnliga vardagen som inte skulle verka förskönande.
28

 

Den naturliga nakenheten blev också ett vanligare inslag under 70-talet med frigörelsen av 

både den manliga och kvinnliga kroppen. Kroppen var inte något som skulle stängas in och 

döljas utan den skulle visas upp.
29

 Bengt Olvång skriver i en artikel i Paletten om denna 70-

talsreslism och om varför den kan ha fått ett uppsving under detta årtionde. Han menade att 

det delvis kan ha berott på att modernismens abstraktion hade uttunnats och bristen på 

kontakten med verklighet var för påtaglig i konsten. Men även på Vietnamkriget, som fick 

många konstnärer att vilja agera för samhällsförändringar, vilket inte gick hand i hand med 

stafflikonsten som hade gjort dem förblindade och oengagerade av vad som faktiskt pågick i 

omvärlden.
30

 

 

1980-talet 

 

Under 80-talet skedde en förändring i synen på konst och investering i konsten, mycket på 

grund av den rådande högkonjunkturen. Många gallerier etablerades och auktionspriserna på 

konst nådde rekordhöjder. Intresset för samlande väcktes för en större allmänhet och en yngre 

generation, både gällnade den tidiga modernismen men även för samtidskonsten. 

Massmedierna hade även en större bevakning av konstlivet, vilket gav en ny position för 

konstnärer som gjorde att de snabbare kunde slå igenom på marknaden. Det blev allt vanligare 

att nyutexaminerade elever från KKH slog igenom och fick ett erkännande nästan direkt efter 

avslutade studier, något som de tidigare hade fått vänta väldigt länge på. De privata 

samlingarna som öppnade upp för privata museum kom som ett nytt fenomen och det skedde 

en decentralisering av konstmuseerna, så fler mindre städer fick sina egna utställningslokaler. 

Man började även skapa utställningsplatser i icke-kulturbaserade lokaler och i så kallade 

”icke-rum” exempelvis gamla fabrikslokaler och på platser som ingen tidigare riktigt hade 

brytt sig om. En annan strömning som kom under 80-talet var att visa upp äldre konst igen, 

såsom sekelskifteskonst och kvinnliga konstnärer som tidigare inte funnits med i den 

konsthistoriska kanon. För konsthögskolorna skedde nu även en förändring då allt större andel 
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av eleverna var kvinnor. Under sista halvan av 80-talet presenterades Postmodernismen som 

en genre där konstnären ”leker” och ironiserar över konsthistoriska verk och dess betydelser.
31

    

 

1990-talet 
 

Under 90-talet började fler områden att ifrågasättas. Miljön var fortfarande en central del men 

även feminism och etnicitet blev områden som behandlades av konsten.
32

 Konsten riktades 

mer mot det offentliga, dock inte med samma betoning på det slagkraftiga som under 70-talet 

utan på ett mer utforskande och undersökande sätt, exempelvis med installationer som skulle 

väcka tankar. Till detta kan bland annat Mikael von Hausswolff och Leif Elggrens projekt 

Elgaland Vargaland
33

 räknas, samt Elin Wikströms Hur skulle det gå om alla gjorde så?
34

.
35

  

Självframställningar blev betydande under 90-talet, ett uttryckssätt där konstnärerna själva 

agerade, även kallat iscensättningar, vilket skapade diskussioner kring identitet och 

självporträtt. Många kvinnor anammade detta bland annat för att ta upp ämnet kring typiska 

kvinnliga attribut för att konfrontera en manligt styrd motivvärld. Den ekonomiska krisen som 

pågick under 90-talet satte sina avtryck i kulturvärlden genom mindre resurser för 

konstnärliga experiment. Detta ledde till att många konstnärer tog saken i egna händer och 

öppnade egna gallerier för att visa upp sin konst. Detta ett decennium med mer spridda ideal 

än tidigare, där skiljda uttryck blandades och mångfald fick en större genomslagskraft än det 

tidigare homogena och individualistiska perspektivet.
36

     

   De blandade framställningarna och olika experimenten öppnade upp dörrarna för det 

konstnärliga rummet och olika materia, något som har vidgat konstens områden. Video, 

fotografi och digitala framställningar är några av de nya medier som kom växte sig stora. 

Detta gav möjlighet för konstnärer att skapa den optimala framställningsformen för sina 

visioner och kom att institutionaliseras och etableras i den svenska konstvärlden.
37
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2000-talet 
 

Under det senaste årtiondet har konsten blivit mer svårgreppbar. En uppsjö av biennaler, 

utställningar, bloggar, happenings, tidskrifter har gjort det svårare att hålla reda på vad alla 

konstnärer verkar, och internationella nätverk blir allt viktigare.
38

 Johan Widén, professor vid 

KKH, beskriver dagens minskade betydelse att nischa sig inom en viss genre för konstnärer 

och menar på att det idag är berättelsen, snarare än formen och den egna stilen som är viktig. 

Stävan efter ett speciellt uttryck finns inte på samma sätt idag som förut. Denna vilja att 

berätta skulle vara den ledande anledningen till gränsöverskridanden och nya uttryckssätt.  

Han hävdar också att det är något berättande och påhittat med konsten idag både vad gäller 

vardagsrealism, men även skrönor och bisarra idéer.
39

 

 

   Även om det kan ses som att konsten här har delats upp i fack med skarpa linjer så vill jag 

poängtera att det inte är fallet. Redan under 60-talet diskuterades skrot- och hötorgskonsten 

och hur det kunde komma sig att konstverk kunde skapas ur muttrar. Ifrågasättandet av vad 

konst är, pågår och har pågått under hela den gällande perioden. För min uppgift är det 

intressant att se om denna samhällsutveckling också kan spåras i KKH:s elevers 

examensarbeten 

1962 

 

Utbildningssituationen runt 1962 
 

Under början av 60-talet började det höjas röster om huruvida friheten var tillräcklig på denna 

konstskola, som hade anseendet att vara den friaste av alla konstutbildningar. Denna kritik 

riktades främst mot att lärarkåren behövde ha en bredare spridning inom de olika 

konstgenrena, så att de kunde möta alla elevs behov. Ett annat problem som togs upp var att 

lärarna var allt för auktoritära och en mer avslappnad kontakt krävdes mellan elever och 

professorer och skulptöreleven Karl Olov Björk skrev i en debatt artikel 1963 att 

”generationer talat inte samma språk (…) hur ska en lärare med impressionisterna till ideal 

förstå eleven som har Fyra amerikaner eller Duchamp till idoler?”
40
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För att vidareutveckla detta skrev Torsten Andersson (professor i måleri vid KKH) i artikeln 

Undervisningens kris i Paletten från 1962, att bristen på modernistisk konstkultur från Sverige 

har gjort att vi har sett på exempelvis dadaismen och surrealismen som litterära lustigheter 

eftersom vi inte sett något direkt prov på nära håll. Detta har i sin tur lett till att de yngre 

konsteleverna inte har fått en så stor variationsbredd på traditionerna då lärarna inte har varit 

av den skolningen att dessa är seriösa. Han skrev vidare att han inte trodde att 

konstakademierna uppmuntrade till tillräckligt mycket självständigt arbete utan istället fick 

dessa modellstudier att verka som djupt meningsskapande för eleverna. Han pekade på att 

man måste se en skillnad mellan studier och skapande. Avslutningsvis presenterade 

Andersson ett förslag på omorganisering som han ansåg var legitimt för KKH. I detta förlag 

ingick dels ett uppdelande av skolan i två delar, en grundskola där med aktiv undervisning 

och en högre för fritt sökande efter nya konstformer. Dels en omstrukturering i professorernas 

roller där man skulle växla lärare och även har gästlärare för en större variation och inte det 

skulle inte heller vara ett krav att skriva in sig hos en specifik professor. Han lade även fram 

förslag på en professur i konsthistoria med tonvikt på filosofiska och teoretiska frågor. Allt 

detta menade han skulle bidra till en konstutbildning med en verkstad utan väggar, som passar 

in i en tid då gränserna mellan konstarterna luckras upp allt mer.  Huruvida detta skulle vara 

det bästa för skolan och elevernas utveckling var det blandade meningar om. Arne Jones 

(professor i skulptur vid KKH) håller till stor del med Andersson, medan Endre Nemes 

(ledare för Valland) inte tror att flera lärare skulle vara det bästa alternativet för 

elevutvecklingen eftersom det gör utbildningen mer anonym samt att begåvningen hos en elev 

som man endast kan se antydningar eller symptom till vid antagningen inte alltid utvecklas 

bäst när för många röster gör sig hörda.
 41

     

   Kritik riktades även mot det faktum att KKH inte förberedde sina elever för det kommande 

”riktiga” livet efter studierna. Orientering och förankring genom aktuella debatter, 

ekonomiska villkor eller frågor rörande det internationella konstlivet, var inget som togs upp i 

undervisningen. Detta kunde leda till att eleverna senare stod oförbredda till det kommande 

arbetslivet.
42

  

   Man kan se att de konstutställningar som arrangerades och beskrivs i Paletten från 1962, till 

stor del består av målningar av abstrakt karaktär, vilket i princip hela andra numret var 

tillägnat. Här beskrivs dadaismen, det självständiga uttrycket och kärleken till materialet och 

Duchamps upptåg. Detta kan liknas med de nya ideal som eleverna hade under 60-talets 
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början på KKH. Men teknikerna som används i dessa utställningar är fortfarande av klassisk 

karaktär.
43

 René Hulten behandlar, i artikeln Vår tids konst vid ”nollpunkten”, den nya 

generationens konstnärer och fantasiinnehållet i konsten. Hon beskriver att det gemensamma 

som kommer ur de spontant utvecklade tankarna är ångesten. Rädslan för mötet med den 

okända verkligheten efter att ha avsagt sig kulturens yttre trygghet, som också har egenskapen 

att den leder till ett nyskapande.
44

  

 

Elevutställningen 1962  
 

Rektorn, Hans Brunnberg, inleder examensutställningskatalogen från 1962 med en text som 

kan liknas vid en vägvisare för hur ledningen ville att man som utomstående skulle se på 

skolans och elevernas arbete: 

   ”En konstskolas elevutställning ha en helt annan attityd än andra konstutställningar. Det är en 

redovisning av årets studieresultat, inte en utställning av slutgiltiga konstmärliga lösningar. Här visas 

uttryck för trevande experimentbegär, arrogant oppositionslusta, sönderbrytande analysförsök, 

mödosamt jobb med enkla, tekniska problem. Här finns också uttryck för en sådan här skolas dubbla 

uppgifter: att stimulera och leda å ena sidan och att förmedla tradition och erfarenhet å den andra. 

Båda dessa uppgifter vävs i undervisningen in i varandra; genom bestämda regler för lärarnas 

mandattid har man sökt sörja för att båda dessa sidor skall tillgodoses och att kontakten med 

konstlivet utanför skolan ständigt skall hållas levande. 

   När Konsthögskolan nu i samråd med elevkåren öppnar en utställning både som en skolans egen 

manifestation av undervisningens art och en utställning av konstverk till salu, sker det i den 

förhoppningen, att denna dubbelsidiga attityd skall stimulera till förståelsefullt studium och ytterligare 

kontakter med konstlivet och konstintresset utanför skolan.”
45

 

 

   I utställningskatalogen från 1962 finns alla konstnärselever som var inskrivna på KKH 

representerade, ofta med flertalet verk. Detta gör att avgränsning kommer ske så tillvida att 

undersökningen endast kommer att gälla de konstnärer som blev inskrivna 1957 och därmed 

har studerat i fem år. Några undantag finns med elever som påbörjade sina studier 1956.  

Vid denna tid var skolan indelad i tre olika sektioner där eleverna verkade inom sitt område  

1. Målarskolan och skolan för grafisk konst 

2. Skulpturskolan 

3. Arkitekturskolan  

Femton elever examinerades från målarskolan samt fyra från skulpturskolan. Det presenterade 

arbetet från arkitekturskolan bestod av sex projekt av olika elever med ritningar till ett 
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storcentrum i Vårby. Antalet verk som ställdes ut varierade men största delen av målningarna 

var modeller, skisser samt stillebenmotiv. Undantag fanns men motiven var till stor del 

klassiska och inget allt för utsvävande producerades.
46

 

   I skulpturskolan arbetades det med järn, gips, brons och terrakotta. Figurerna är framför allt 

avbildningar av människor men även reliefer, krucifix och hästar finns representerat.  

   Enligt Dagens Nyheter, DN, har krucifix varit en av de övningsuppgifter som eleverna har 

haft under året, och många ställer ut sina tolkningar av detta. Recensenten menar att dessa 

suger tag i betraktaren på grund av sina olika framställningar. En elev har huggit direkt ur en 

trädstam, en annan har genom måleriteknik gjort flera dramatiska verk, varav en mycket 

abstrakt där han framställer ett kors enbart på svarta fyrkanter och lämnar det traditionella. 

Recensenten beskriver vidare skulpturdelen av utställningen, där hon berömmer en av 

eleverna för hans förmåga att få fram en känslighet i svetsat järn och kommenterar även en 

elev, vars fantasifulla torso och bronsskulptur man får betala 16000 kronor för.  

Ett av utställningens arbeten sticker ut genom att eleven har gått sin egen väg inom måleriet 

och gjort ett gallerverk av trä, som är en del av ett fönsterverk. En annan elev, som använder 

sig av måleritekniken får sitt verk beskrivet som en levnadsfri lek med färgtuberna.    

Teaterdekorationer finns även representerade på utställningen, dessa verkar dock inte ha 

imponerat, utan avsaknaden av rumsverkan i dem känns för påtaglig.
47

 

   I Svenska Dagbladet, SVD, beskrivs utställningen som mycket sevärd och även om de 

utförda arbetena är ett resultat av lärarnas ledning och inte fritt skapande på egenhand, så kan 

man bara nätt och jämt urskilja samma modeller och motiv i den vitt spridda och individuella 

gestaltningen. Den beskrivs också hålla en jämn nivå, där mer klassiska framställningar 

blandas med drivande molnpuffar och rökskyar som inger en rymdkänsla för betraktaren.  

Den friaste framställningsbiten står skulpturskolan för, där formlösningar och material avlöser 

varandra i ett ständigt experimenterande och bland annat en elev har gjutit ett porträtt i 

grönvax mad effekter av både marmor och färgat brons.
48

  

   I både DN och SVD beskriver recensenterna hur personalen uttryckligen har bett dem att 

kommentera att KKH och Konstfack är två skiljda skolor som man inte ska blanda ihop. Detta 

kan ha berott på inriktningen som Konstfacksskolan tog mot dekorativ målning, vilket liknade 

KKH:s undervisning mer, än den industridesign som de annars var mer inriktade mot.   
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Diskussion  
 

Skolans styrdes till största delen av gamla traditioner under 60-talet och även om diskussioner 

startades kring den fria utbildningen så är examensarbetena till formen av klassisk karaktär.  

Materialen och teknikerna var inte nyskapande men eleverna har kunnat sätta sin egen prägel 

på de uppgifter som de fått sig tilldelade att utföra. Enligt recensionen i SvD, så stod skolans 

skulpturdel för de friaste arbetena, där beskrivningen löd att man knappt kunde ana att 

motiven och modellerna var samma, på grund av de olika framställningssätten.
49

 

   Nyare konstgenrer såsom happenings och installationer fanns inte representerat, förutom en 

teaterkuliss som kan ses som mer av den karaktären. Men som rektorn Hans Brunnberg 

beskrev i inledningscitatet så var det studieresultaten som redovisades och inte slutgiltiga 

konstnärliga lösningar på utställningen. Genom detta citat får man reda på att 

examensarbetenas gestaltning byggde på de övningsuppgifterna som eleverna har haft under 

året och inte på konstprojekt som skulle visa deras egen stil som konstnärer.
50

 

   När konstlivet ute i ”verkligheten” producerade abstrakta verk så följde inte KKH med i 

dessa nya vågor, något som de även fick kritik för då eleverna inte fick alla förutsättningar 

som krävdes för livet efter utbildningen. Några av eleverna visade prov på mer abstrakta verk 

och en stack ut med sin lek med färgerna. Torsten Andersson, professor i måleri vid KKH, 

menade att detta kunde bero på att lärarna på skolan inte var utbildade att undervisa i olika 

typer av konstgenrer och de till stor del ansåg att de nya strömningarna var oseriösa. På grund 

av detta kan det tänkas att det sattes upp gränser för eleverna och inte uppmuntrades till allt 

för mycket självständigt arbete.
51

   

   I Dagens Nyheter, från maj 1962, recenserades den kommande utställningen. Där beskrevs 

många av de medverkande elevernas verk och recensenten verkar överlag ha haft en positiv 

inställning. Även i Svenska Dagbladet beskrevs utställningen hålla en jämn nivå och vara 

mycket sevärd. 
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1971 
 

Utbildningssituationen runt 1971 
 

Kommittén konstnärsutbildningssakkunniga, (KUS), lade 1970 fram betänkandet Högskolor 

för konstnärlig utbildning i vilken konsensus var att det krävdes en större flexibilitet inom 

skolan som kunde matcha det samtida konstlivet. I denna flexibilitet ingick det att friheten 

skulle vara större kring valet av lärare, fler material skulle gå att arbeta med och fler tekniker 

skulle användas. Det ville även att den konstnärliga utbildningen inte skulle isoleras från den 

omgivande kulturmiljön vilket skulle motverkas genom en öppenhet gentemot andra 

utbildningsområden, mer förändringsbart schema och möjligheter till att kunna förlägga delar 

av utbildningen på andra läroanstalter.
52

 Till stor del kan betänkandet sammanfattas med 

sammanslagningar, rationaliseringar och ens riktningar av så många områden som möjligt, 

vilket leder till att de olika konstnärliga utbildningarna ser tämligen likartade ut och inte bli 

individuella.
53

    

   Efter betänkandet som KUS lade fram fick eleverna göra sina röster hörda vilkas kritik till 

större delen var negativ. En elevs beskrivning på detta framförs på följande sätt: 

   ”Om man ser konstnären som en pajas och KHS-studier som värdelösa, oanvändbara, är det 

naturligt att krympa deras utrymme. Man godtar då den synen att endast mät- och vägbara kunskaper 

äger något värde och ska meriteras”
54

 

    

En annan elev uttryckte sig på detta vis: 

   ”Förslaget innebär en anpassning av konstnären till ett bestämt samhälle – Sverige 1971. Det är en 

anpassning till ett samhälle och en produktion, vars allmänna tendens är fientlig mot konstnärlig 

verksamhet. Det är ett samhälle där den enskildes trygghet och arbetsförhållanden i mycket ringa mån 

kan påverkas. Ingen utbildning garanterar anställning och utkomst (med undantag för skråyrken och 

läkare).Den utbildning KUS föreslår gör det lättare att passa in konstnärerna i detta samhälle(…)En 

anpassning till ett sådant samhälle kan knappast få någon positiv verkan och den är inte heller 

önskvärd.”
 55

 

 

   Dessa beskrivningar visar på att elevernas önskningar om eventuella förändringar inte 

stämde överrens med vad staten ville göra. Elevernas vilja om större frihet och statens mål att 

ge en bättre utbildning möttes inte på samma nivå.   

                                                           
52
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Folke Edwards, (red. Paletten), beskrev det rådande studieklimatet som en kris på många sätt. 

Bland annat genom konstnärernas relation till den politiska makten och även gällande 

konstnärens funktion och existensmöjligheter i det materialistiska samhället. Han menade att 

detta bland annat kunde bottna i omvärldens förväntningar på konstnärens roll, en roll som var 

under förändring. Ett annat problem som uppstod var att många av eleverna som sökte in till 

KKH inte gjorde det på grund av konstnärsdrömmen utan mer på grund av att de inte kände 

att de passar in någon annan stans i samhället. Edwards menade ett det då inte är konstigt att 

eleverna motsatte sig dessa förlag, vilka gick ut på att anpassa konstutbildningen mer efter 

samhällets normer.
56

   

   Under mitten av 60-talet hade även modelltimmarna minskat på skolan. Detta berodde 

troligen till stor del på det minskade intresset från elevernas sida och var en konsekvens av 

den omgivande konstvärlden som fick allt öppnare verkbegrepp och en större öppenhet för 

nya materialanvändningar. Modellstudierna blev därmed gammalmodiga och 

tillbakablickande istället för nyskapande. Dock ansåg Peter Dahl, rektor för KKH under 70-

talet, att modellstudierna var ryggraden i undervisningen. En annan bidragande orsak till de 

minskade modelltimmarna var att lönerna ökade för modeller, vilket gjorde det dyrare för 

skolan med den typen av undervisning
57

 

  

Elevutställningen 1971 

 

I katalogen från 1971 så var skolan fortfarande uppdelad på samma sätt i en målar-, grafik-, 

och skulpturskola men materialen blandades av eleverna.  Det var 22 elever som 

examinerades, vilka påbörjat sina studier 1966. Man kan se att det hade skett en stor 

utveckling i materialanvändningen jämfört med utställningen -62. Nya material som började 

användas var silver, glasfiberarmerad polyester, betong, plåt och emalj.
58

  

   Att eleverna börjat arbeta med nyare tekniker och material var en fråga som diskuterades 

redan under 60-talet. Det uppkom diskussion om hur den traditionella undervisningen kunde 

hållas om eleverna ville arbeta med dessa ”låga” material som plast och skrot. De dåvarande 

lärarna var inte själva skolade eller arbetade med dessa material, vilket skapade problem i 

kontakten mellan professorerna och de nytänkande eleverna som inte ville lära sig om färg, 
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form och modellstudier på samma sätt som tidigare.
59

 Det anställdes en ny typ av lärare under 

slutet av 60-talet, som inte skapade samma distans till eleverna som tidigare. P.O. Ultvedt 

började på skolan läsåret 1969/1970. Ultvedt var helt informell i både sin konst och person 

och gjorde den här typen av modern ”skrotkonst”, något som kunde möta elevernas 

utveckling.
60

   

   En av elevernas bidrag var en stor gris i naturlig storlek av gips som recensenten beskrev 

som magnifik och iögonfallande. Ett annat verk var en snidad, enorm kupad hand med texten 

”varsågod och sitt”. Och några elever hade skapat ett monument tillägnat KUS. Den bestod av 

en portal där pelarna hade bytts ut mot bokstäverna KUS och med inskriptionen ”Att lära 

människorna, inte lära av dem”.
61

  

 

Diskussion 
 

Problematiken kring materialens och elevernas intresse för förnyelse har till viss del fått 

genomslagskraft under detta års examensutställning. En större variation av material kan 

påvisas genom katalogen. Att skolan anställde en professor som arbetade med nya sorters 

material visar att de hade en vilja att hänga med i det kringliggande konstlivet som eleverna 

skulle komma att bli en del av efter studierna. Huruvida examensarbetena egentligen såg ut är 

svårt att ta reda på, så färgexperiment och dylikt går inte att utläsa ur katalogerna.  

   Betänkandet som lades fram 1970, av KUS, rörande en utökad flexibilitet inom skolan för 

att hänga med i det samtida konstlivet, upprörde många elever som ansåg att detta var att 

anpassa utbildningen efter samhällets normer.
62

 

   Den propagandistiska konsten och affischkonsten som blev större i samhället tog till viss del 

utformning i det monument som några elever skapade för utställningen, vilket beskrivs i 

recensionen i SvD, för att uttrycka sitt missnöje över de förslag som KUS lade fram om 

förändring av skolans utbildning.
63

   

   Större elevinflytande gavs av skolan då man ville motverka elevuppror och det minskade 

antalet modelltimmarna besvarade elevernas falnande intresse för den typen av 

gammalmodiga studier, något som också var ett bevis på att skolan var beredd att förnya sig 
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för att hänga med och behålla sina elever. Dock var antagligen även de stigande modellönerna 

en bidragande faktor.
64

  

   Även första året in på 70-talet diskuteras elevernas förmåga att klara sig efter 

konstutbildningen och om de verktygen som ges för goda existensmöjligheter i det 

materialistiska samhället, bland annat skriver Folke Edwards, redaktör för Paletten den 

inledande artikeln om detta i tredje numret 1971.
65

 

1981 
 

Utbildningssituationen runt 1981 
 

Högskolereformen som inrättades 1977 innebar att KKH blev en självständig högskola, 

separerad från Konstakademien. Därmed tillkom ett större regelverk som skolan behövde 

anpassa sin utbildning efter. Bemötandet från konsthögskolorna var till större delen negativa 

då det ansågs att denna typ av regelverk skulle hämma friheten i utbildningen och ändra på 

många grundvärlden och hållningar som skolorna stod för. Bland annat riktade stadsrådet 

Bertil Zachrisson denna kritik mot propositionen som lades fram för reformeringen: 

 

   ”För all utbildning på kulturområdet gäller som primärt krav att studierna måste anknyta till och 

stödja den konstnärliga mognadsprocessen hos de studerande. Utbildningen är således i sig själv en 

skapandeprocess som inte i alla avseenden kan och bör bedrivas på ett i förväg planerat sätt. Detta 

måste få påverka både sättet att organisera studierna, utformningen av de planer som styr 

utbildningens innehåll samt arbetsformerna.”
66

  

 

   Han skrev i ett senare stycke att ett enhetligt högskolesystem inte enbart behövde ha negativ 

inverkan, men att en anpassning borde ske vid utformningen av organisationen för att ta 

hänsyn till de olika förutsättningar som olika skolor och utbildningar har.
67

  

   Marie-Louise De Geer Bergenstråhle, rektor för konsthögskolan, beskrev utbildningen vid 

KKH som en ”barnmorskemetod”, i en artikel i Svenska Dagbladet. Diskussionen mellan 

lärare och elever frigjorde inre visioner och syftet med utbildningen var att bära fram 

eleverna. Hon menade på, att det var eleverna som skapade utbildningen och lärarna som 

följde dessa.
68
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I Vetenskapsrådets rapport kan man läsa att de flesta eleverna som studerade på KKH under 

80-talet var mycket nöjda med sitt val av utbildning, men att de professorer som enligt 

ovanstående artikel skulle vara med och handleda eleverna ofta var svårtillgängliga. I samma 

undersökning kommer det även fram att ett flertal av eleverna inte deltog i den teoretiska 

undervisning som skolan bistod med, då de antingen ansågs sig ha fått detta i förberedande 

konstutbildningar, alternativ ansett sig ha svårt att tillgodogöra sig texter på grund av dyslexi 

eller språksvårigheter. Det framkommer även i undersökningen att skolans styrning såg som 

väldigt patriarkal och att många professorer saknade pedagogisk kompetens. 

Under det tidiga 80-talet tog KKH in många tyska gästföreläsare som stod för det nya och 

”häftiga” måleriet. Detta influerade många av eleverna och även om framtoningen ansågs 

manlig, så attraherade det elever från båda könen.
 69

 

 

Elevutställningen 1981 
 

Fortfarande in på 80-talet är KKH uppdelat i Måleri – Grafik – Skulptur, dock är det svårt att 

se vad eleverna tillhör då katalogen kan tyckas något rörig. Detta år var det 23 elever som 

hade studerat i fem år eller mer vid skolan och till största delen verkar de flesta av arbetena 

vara av klassisk karaktär. Olja, akvarell och blandtekniker dominerar med några få avstickare 

som lack, screenrelief och några etsningar.
70

  

   Vad gäller gravyrskolan hade alla elever fått samma uppgifter att utföra till utställningen. 

Det gällde skisser till en Europautgåva av frimärken, bokstavsstudier, en layoutuppgift från 

AB Tumba bruk, samt en del, som kallades fria övningar. Tolv elever ingick i gravyrskolan 

men det framgår inte vilka av dem som var i slutet av sin utbildning.
71

 

   Några av avgångseleverna kom även med skissförslag till olika byggnader i Stockholm, där 

ibland Postgirogården, ett nytt Wasamuseum och lusthus på Sabbatsbergs sjukhus.
72
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Diskussion 
 

Högskolereformen som kom 1977 innebar att KKH blev en självständig högskola, men även 

att man måste anpassa sig efter vissa krav som kräver mer planerande förhållningssätt. Något 

som både kan höja kvalitén men även vara en risk för det fria skapandet i en skola där 

ledningen beskriver att eleverna skapar utbildningen och att professorernas uppgift är att följa 

detta.
73

  

   I Barbro Anderssons artikel ”In som ett lejon, ut som ett svin” ur Vetenskapsrådets rapport, 

kan man läsa att skolan tog in många gästföreläsare varav flera från tyskland, då de låg i 

framkant med nya häftiga måleriet som många elever inspirerades av. Detta var för att följa 

trenderna i konstlivet och för att eleverna skulle få den sortens inflytande.
74

     

   Det kan tänkas att det blev allt viktigare att få en egen stil redan under utbildningen, när 

samhället runtomkring förändras och massmediernas bevakningar gjorde att man som 

nyutexaminerad konstnär kunde slå igenom betydligt mycket snabbare än tidigare. Det kan 

också vara en av anledningarna till att färre elever gick på de teoretiska delarna av 

utbildningen, då dessa inte bidrog till kreativt skapande på samma sätt som det fira skapandet.  

Trots det använde sig färre elever detta år av material av nyare karaktär. Olja och akvareller 

dominerade elevernas slutarbeten och man kan anta att det fortfarande rörde sig om 

redovisade studier snarare än helt egna projekt. På grund av det magra material som fanns att 

hitta kring årets utställning kan man bara anta att motiven på verken var mer nyskapande än 

tidigare, då eleverna fått ett friare arbetssätt och fler lärare som hade inflytande över 

studierna. Enligt samma rapport från Vetenskapsrådet, var de flesta eleverna nöjda med sin 

utbildning även om relationerna till professorerna inte alltid verkade vara den bästa. 
75

     

1991 

 

Utbildningssituationen runt 1991 

 

Högskolereformen som kom 1977 fortsatte att prägla skolan och dess utveckling och i 

verksamhetsberättelsen från -83/-84 kan man läsa att de hade ökat inslagen av det 
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experimentella och mer målinriktade studier baserade på det självständiga arbetet och projekt. 

Vidare beskrev de att de sista åren av utbildningen till stor del kunde ses som att de var av 

forskarkaraktär. Under mitten av åttiotalet kom förslag från lärare att undervisningen borde bli 

mer bunden, men detta möttes av protester från elevernas håll som påstod att de centrala var 

att de själva skulle få lägga upp sina studier.
76

  

   Följande går att läsa i elevkårens skrivelse från 1985: 

   ”När man börjar på Konsthögskolan är det för att få möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar 

utveckla ett uttryckssätt. Är det inte därför rimligare att istället för att sänka nivån på utbildningen 

som KG Nilssons förslag innebär, ge Konsthögskolan status av en forskarutbildning, med allt vad det 

innebär?”
77

 

   I anslagsframställningen för budgetåret 1984/1985 står det skrivet att de fria övningarna 

utgjorde tyngdpunkten i skolans undervisning.
78

 Detta innebar att de elever som examinerades 

1991 berördes av dessa nya prioriteringar och tankesätt.   

   Den frihet som gavs eleverna, och som pågått som diskussion sedan 70-talet behandlades i 

flertalet tidningar och artiklar. Bland annat beskrev en elev 1989, att man får all den hjälp som 

behövs för att skapa en tillvaro, men sedan är det upp till en själv att klara resten. Och man 

måste vara stark för att stå ut att arbeta ensam. Så denna frihet blev även en tung börda. Även 

i SvD 1987 publicerades det en artikel där det stod att det krävs mod för att stå fem år i 

ensamma tankar, men att utbildningstiden även erbjuder eleverna en chans de kanske inte 

hade fått annars.
79

  

   Under 80-talet blev det en förändring i könsfördelningen på skolan, som tidigare beskrivits, 

och i decennieskiftet 1990 fanns den allmänna uppfattningen om att de kvinnliga konstnärerna 

vunnit mark. Dock beskrevs det att flera kvinnliga elever under 80-talet sökte sig till 

målarskolan på Skeppsholmen då det inte var ett lika grabbigt klimat där som på Fredsgatan 

och att oron fanns att de manliga professorerna hade andra intressen än att studera deras 

konstnärliga arbeten.
80
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Elevutställningen 1991 
 

 

   ”När man går sitt andra år på Konsthögskolan bör man inte lämna in alltför stora verk. Och inte 

heller allt för många. Som tredjeårselev går det aningen bättre. En fjärdeårselev kan lämna in stora 

verk och en femteårselev bör väl helt enkelt göra detta. När man sedan vandrar omkring utanför 

denna byggnad. Med alla sina fem år på insidan och ett ordentligt handlag utanför så bör man hålla 

ett ordentligt tempo till den dagen kommer då man får en rejäl kris och inte kan måla alls” Marie-

Louise Ekman
81

  

 

   Katalogen har, som beskrivits ovan, år 1991 fått en betydligt mer påkostad layout än vad 

den tidigare har haft. Både med texter, skrivna av professorer på KKH, men också med bilder 

på verken som utförts av eleverna i årskurs 5 vilka är 20 stycken. Olle Kåks, rektor), beskriver 

denna förändring på följande sätt:   

 

   ”Som alla ser har årets katalog för elevutställningen fått en annorlunda och mer påkostad kostym. 

Tanken bakom detta är inte en eftergift för fåfängan utan också om än blygsamt en del i en strategi, 

nämligen att synliggöra Mejan. Och detta synliggörande skall förhoppningsvis leda till ett ökat 

intresse för den unga konsten som i en hårdnande ekonomisk verklighet, såväl inom som utanför 

skolan, hotas med besparingar, nedskärningar och fördyringar.”
82

 Man ville nu med hjälp av 

katalogen öppna folks ögon för skolan.  

 

   Alla avgångseleverna finns representerade med bilder detta år, dock så har flertalet av dem 

fler verk med i utställningen men katalogen visar bara upp ett av dessa. Detta leder till att det 

går att göra en djupare beskrivning av utställningen. 

   En av eleverna har gjort en tolkning på en buddistisk staty gjord med en träbotten snidad 

som en trappa, vilken leder upp till något tempelliknande i stål. Två elever ställer ut tavlor i 

akryl och blandteknik, föreställandes stora, ganska odetaljerade ansikten i dova färger. Tre av 

elevernas bidrag är målningar med färgfält. Två av dem är oljor på duk med skillnaden att ena 

verket består av en duk som går i grönbruna färger, medan den andra har satt sex dukar 

bredvid varandra och vilkens färgskala innehar allt från blått och rött till brunt och svart.  Den 

tredje elevens arbete är en akvarell och består av olika nyanser av brunt och är betydligt mer 

oskarp än de två andra.
83

  

   Installationer av olika slag har gjorts av tre elever. En har inrett ett rum där snören med 

saker hänger ner från taket och hon är även den elev som har använt sig av de mest udda 

materialen där ibland torkade fiska och hundgodis. Den andres arbete består av två vaser samt 
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en skål som står placerade på ett bord med en oval tavla hängandes över och den tredje eleven 

som arbetat med installationer har vitmålat en duk och placerat 15 lysrör liggandes på golvet 

framför.  

   En av elevernas målningar, som också är det mest konkreta, består av en oljmålning på duk 

vilken föreställer en man som sitter i en stol med några böcker placerade på golvet.  

När det kommer till skulpturer har en elev arbetat med gips som material och skapat en 

rosbeklädd manskropp, som påminner om en antik staty. 

En elev har använt sig av tempera som teknik och ställer ut ett gult, stiliserat torn som motiv 

med grå bakgrund.
84

 

   Tre elever har fotografiet som användningsområde. En av dem har gjort en serie med fem 

utsiktsbilder, den andra har gjort två diptyker med kvadratiska figurer i fronten och en har 

ställt ut en bild på en interiör som heter ”Hotell Europa, Leningrad, 1987”.             

   En av eleverna har gjort en triptyk med namnet ”Pojke och kvinna” som avbildar mycket 

stiliserade människor med en gulaktig bakgrund och svarta kvadratiska fält hängandes 

ovanför deras huvuden. Ett av arbetena består av sex stycken oljemålningar varav flertalet har 

fantasilöv i starka färger som motiv. Även en annan elev har målat i färglada nyanser men 

med mer symetriska former, som en lek med kubens uppbyggnad. Ett av verken känns som en 

blandning mellan skulptur och tavla då den består av två kvadratiska delar, där den första 

föreställer en guldig fladdermus som håller på att krossas av en sten som sträcks ut från tavlan 

bredvid.
85

 

   Enno Hallek, lärare på KKH, skriver att många elever under de senare åren av 80-talet 

kommit fram och använder färgen som uttrycksmedel och vågar ”berätta en historia med 

detta”, och många av dessa är kvinnor. Då han även har varit lärare för monumentalskolan så 

vill han poängtera den offentliga konstens betydelse, som har varit en stor del av konsten 

genom tiderna, i ett 80-tal då konsten inte visades samma uppskattning som tidigare. Detta har 

gjort att flera av eleverna har arbetat med betong och glas och utfört arbeten på bostadshus 

och i offentliga byggnader.
86

  

   Under själva utställningen rusade det in ett gäng gorillautklädda flickor som under total 

tystnad delade ut lappar om ”fördelarna” med att vara kvinnlig konstnär. Detta fenomen hade 

de hämtat från den amerikanska gruppen ”Guerilla Girls” som vill påvisa snedfördelningen i 

konstlivet. Dock kommenterades det efteråt av både andra elever och professorer att det valda 
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tillfället inte var speciellt klokt med tanka på att flera av de mest framstående eleverna detta år 

just var kvinnor.
87

 

 

Diskussion 
 

Utbildningens fria rikting blev allt tydligare under det senaste decenniet och i flera av 

årsberättelserna har det beskrivits just att inslagen av experimentella och målinritade projekt 

har ökat. Vid denna tid låg tyngdpunkten för KKH:s utbildning vid de fria övningarna. 

Meningen med studierna var att utifrån egna förutsättningar utveckla sitt eget uttryckssätt.
88

  

Röster kom från lärare som ansåg undervisningen borde göras mer bunden, vilket man kan 

läsa i elevkårens skrivelse att eleverna satte sig emot. Fast även om denna frihet värderades 

högt så beskrivs den även som en ensamhet hos studenterna.
89

  

   Den installationskonst som blev allt populärare under 90-talet har satt sitt avtryck i flera av 

elevernas arbeten, och det är även första gången under de undersökta åren som andra 

uttryckssätt än de klassiska: skulptur, måleri och grafik representeras. Även fotografiet 

används och de nya teknikerna öppnar upp för en ny framställningsvärld för eleverna, vilket 

gör att de kan berätta en annan storts historia än innan med sina verk. Det går även att se 

inslag av nya material som används. Knäckebröd, hundgodis, torkade fiskar etc. listan kan 

göras lång med sådant vi tidigare inte har sett i de andra utställningarna.  

   Det abstrakta är ett genomgående tema, vilket gör att färger, texturer, känslor och kanske 

inte minst titeln på arbetet blir allt viktigare för betraktaren.  

Skolan har försökt att hjälpa eleverna med att synas genom att utveckla utställningskatalogens 

utformning för att andra ska få upp ögonen för KKH och den unga, nya konsten i det hårda 

klimat som råder utanför skolan, något som kommenteras av rektorn Olle Kåks. Både med 

texter i början om skolans verksamhet, med lärares kommentarer samt med bilder från alla 

avgångselevernas verk, utgör utställningskatalogen 1991 inte bara en lista på det som ställs ut, 

utan är även en fin katalog som går att spara och bläddra tillbaka i.
90
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2001 

 

Utbildningssituationen runt 2001 

 

Peter Cornell, professor vid KKH, beskrev den stora spännvidden som utbildningen hade att 

erbjuda vidd KKH. Den innehöll, år 2001, allt från klassiskt målartraditioner och 

bronsgjutningar till avancerade tekniker inom bild, dataanimationer och tredimensionella 

scanners. Det fanns en öppenhet för nya medier och tekniker och den gamla strukturen med 

måleri, skulptur och monumental i princip var helt upplöst, då eleverna fick finna sina egna 

identiteter i det område som passade för deras visioner.
91

   

   I en alumnstudie som gjorts behandlande studenter vidd KKH under 90-talet kan det utläsas 

att flertalet uttryckte missnöje över professorshanledningarna, de kände även en viss vilsenhet 

och ensamhet under sin utbildning och saknade vägledning i hur de senare skulle kunna leva 

på sitt konstnärskap. Man kan anta att denna ensamhet berodde på den frihet som gavs, en 

frihet som eleverna också utryckte var det som de uppskattade mest med utbildningen, vilket 

blir något paradoxalt.
92

 

   En stor förändring som hade skett på skolan sedan 1991 var den högskolereform som 

inrättades 1993, vilken innebar att de regel- och budgetstyrda system för att få ekonomiskt 

anslag, bytits ut mot ett system som krävde uppvisande av mål och resultat. Det kom även 

krav på att KKH som högskola skulle kunna utförda kandidat- och magisterexamen, något 

som minskade skolans autonomi, men var viktiga för de kvalitetskrav som skolan var tvungen 

att uppvisa.
93

  

   1996 fick även skolan sin första professur i multimedia och videoteknik, något som var ett 

stort framsteg för utvecklingen och även speglar det som pågår i det runtliggande konstlivet.
94

  

   År 2002 lades en rapport fram, behandlande universitetsrakning, i tidsskriften Moderna 

Tider. I denna framkom det att varannan elev studerande vid konsthögskolan hade funderat på 

att hoppa av sin utbildning beroende på den svåra jobbsituationen efter avslutade studier. Ett 

av problemen som nämns är att skoltiden inte kan ses som en praktik för framtiden utan just 

en övning. Man kommer in med arbetsprover och avslutar studierna med fler arbetsprover.
95
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Elevutställningen 2001 

 

Utställningskatalogen år 2001 inleds med en samtalande text mellan de två professorerna 

Peter Cornell och Johan Widén som vid tiden är nytillträdda vid KKH. De diskuterar 

utbildningen och avgångselevernas arbeten. Av 27 elever, som tog sin examen efter fem ås 

studier detta år, har tio av dessa använt sig av olika typer av video- och filmtekniker, en 

använder fotografiet, sju elever har måleri som grund, fem stycken har gjort installationer, två 

elever har skulpterat i olika material, en tecknar och en elevs bidrag består av ett collage.  

   Elevernas alla verk finns representerade i katalogen från detta år, så bilden över vad som 

ställs ut är ännu tydligare än tidigare.
96

 

   Av de tio elever som har använt sig av videon som medium har några jobbat med stillbilder, 

medan de flesta har gjort kortare filmer. Alla filmer och filmbilder innehåller människor i 

olika situationer, dock är det svårt att ta reda på mer om filmernas handlingar då det inte finns 

beskrivningar, utan bara bilder från dem i katalogen.
97

 

   En av de sju elever som målade, har producerat fyra, ganska stora oljor på duk föreställande 

fantasilandskap i en färgskala som till stor del består av svart, blått och rött. En av dem målar 

färgfält i metalliska nyanser med olja på ritfilm. En annan av dem framställer människor på 

fest, som ger ett modernistiskt intryck med mycket färger och rörelser i bilderna. Den fjärde 

eleven har målat väldigt ljusa oljemålningar med mycket tomrum i bilderna, en känsla en 

ensamhet infinner sig och de människor som är avbildade står och tittar åt olika håll utan att 

någon möter betraktarens blick. Några abstrakt verk som en elev har gjort, påminner om 

Jackson Pollock med många olika färger som ser ut som de har stänkts på duken. En av 

eleverna har målat stillebenartade motiv med olja, där grova penseldrag har arbetat fram 

motiven på duk, plexiglas och linoleum. Linoleumtavlan föreställer en fruktskål medan de två 

i plexiglas har två typer av fantasifulla ansiktsmasker på sig. Den fjärde tavlan ser ut som en 

man som har någon slags påser över huvudet.  Den sista eleven, som även skulpterar, har 

målat två skogslandskap i vinter- och höstskrud.
98

 

   Två elever har arbetat med skulpturer. Den ena har skulpterat en bebis, en gris och en 

kvinnobyst, alla i vax, medan den andra arbetar i trä, där han framställt ganska stiliserade 
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fåglar. En elev har tecknat med kulspets- och tuschpenna, dels på papper och dels i en 

bokhylla.
99

   

   Sex av årets avgångselever har gjort olika typer av installationer där antingen hela rum 

innefattas, som för en elev, med målningar, mattor, björkfaner och plast. Eller som en annan 

elev som har arbetat med att virka och sticka både i garn men även i tenntråd och fått fram 

verk som hängde i luften och låg på hyllor. En installation upptog en hel vägg med temat 

”Föreställningar om gränsen” där olika motiv framställs i plast, trä, oljemålningar, fotografier 

och tekningar, vilket inger känslan av att man får komma in i hennes ateljé där allt står lutat 

mot väggen i rader. En annan elev har använt sig av en fläkt som blåser mot sandhögar vilket 

skapar mönster och en har arbetat med trädgårdsmöbler, uppställda på olika vis. Den sjätte 

eleven har inrett ett dovt belyst rum med något som ser ut som barn som står på golvet med 

brickor i händerna vilka det ligger stortår på.
100

  

  

Diskussion 
 

På grund av högskolereformen som kom 1993 då det ekonomiska anslaget ändrades från att 

vara regel- och budgetstyrt till att bli mål- och resultatstyrt har KKH varit tvungna att visa upp 

kvalitetskrav på ett annat sätt än tidigare, vilket kommenteras i skolans 

anslagsframställning.
101

   

   Enligt professorn Peter Cornell har den gamla uppdelningen skulptur, måleri och grafik, i 

princip helt upplöst och har fått lämna plats åt den moderna nya tiden. Berättelsens betydelse 

har fått komma i första rummet och framställningssättet anpassas därefter. Detta skiljer sig 

från tidigare, då man ville visa upp de färdigheter man hade inom de olika områdena.
102

  

   I mitten av 90-talet fick skolan sin första professor i multimedia och videoteknik och i mer 

än en tredjedel av elevernas projekt detta år används video- och filmteknik för att få fram 

budskapet de vill förmedla. Så den professorstjänsten kändes som en välbehövlig rekrytering 

för skolan, för att kunna hänga med i utvecklingen.
103

  

   Man kan utläsa ur utställningskatalogen att installationskonsten har ökat och nu utgör cirka 

en femtedel av arbetena, något som också har gett större utrymme för eleverna att belysa vissa 

problem än att kanske bara uttrycka sig genom en skulptur eller målning.  
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I Lindströms alumnundersökning står det att eleverna fotsfarande känner en viss vilsenhet och 

ensamhet i sina studier, samt en känsla av oro över hur de senare ska kunna leva på sitt 

konstnärskap. Undersökningen visar att varannan elev har funderat på att hoppa av på grund 

av den rådande dåliga jobbsituationen efter utbildningen är något oroväckande. Ett av 

problemen ligger i att utbildningen anses för övningsstyrd och inte som praktik för 

arbetslivet.
104

      

2011 

 

Utbildningssituationen runt 2011 
 

Dagens femåriga utbildning i fri konst innebär att eleven i stort sätt formar sin egen utbildning 

genom projekt som man själv bestämmer, det viktigaste är att man kritiskt ska kunna förhålla 

sig till sitt arbete och utförande. Ramen för skapandet är vid och områdena som eleverna idag 

arbetar inom kan vara allt ifrån litterärt, musikaliskt, skulpturalt till filmiskt, måleriskt och 

konceptuellt. Det är just detta som gör att studier inom den fria konsten skiljer sig markant 

från andra akademiska studier; att man inte har någon speciell metod eller mall använda sig 

av, utan att eleven själv skapar verksamheten och riktningen. Varje elev får del i en ateljé, 

samt en helt egen under sista året, vilken man har obegränsad tillgång till men det finns även 

tillgång till verkstäder och utrustning som man kan tänkas behöva. Själva undervisningen på 

skolan består mestadels av dialoger mellan elever och professorer men även gruppdialoger. 

Sedan finns även en mängd andra verktygskurser, föreläsningar och workshops.
105

     

   År 2007 antogs den nya Bolognaprocessen för Sveriges högskolor, vilket även innefattar 

KKH. Detta har dock ingen inverkan på denna sista examensutställning som berörs eftersom 

examenseleverna för mastersstudier 2011 påbörjade sina studier innan den trädde i kraft. 
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Elevutställningen 2011 

 

I början av katalogen ges en kort beskrivning av alla elevernas arbeten. Sinziana Ravini 

skriver i det inledande kapitlet, att eleverna verkar ha en fascination för det ockulta, hemliga 

sällskap, esoteriska skrifter och helt enkelt en värld bortom detta.
106

 

En av eleverna beskriver sitt verk på detta vis: 

”Man blir mer en del av denna värld, om man kan gå ut ur den då och då”.  

   Ravini skildrar denna generation av elever som ”de sista romantikerna”, vilka fick genomgå 

hela sin utbildning utan de teoretiska modeller, regler och system som tillkom i och med 

Bolognaprocessen.
107

 Det är från hennes text, som de beskrivningar av verken som nämns 

nedan är hämtade. Tidningsrecensionerna från DN som koppas till texten är från artikeln 

”Examensutställning på Kungliga konsthögskolan, Konstakademien, Stockholm” från den 

26/5-11. 

   25 elever har bidragit till årets examensutställning och i detta års upplaga får även varje elev 

utrymme att skriva en text själva. En del av eleverna behandlar tankarna bakom verken, 

medan andra bara skriver några rader eller har valt ut något redan uppdiktat citat. Åtta stycken 

har måleriet som grund, dock inte alla på klassiskt vis, sju av eleverna har gjort olika typer av 

videofilmer, fyra arbetar med installationer, tre elever utför en preformance, två skulpterar i 

olika material och en elev fotograferar.
108

 

   Bland de elever som målar finns gouache på papper representerat av två elever, en av dem 

utförde detta i brunskala och jobbade med spektrum och intresserade sig för färgteorier. Det 

beskrivs i katalogen att hon vill måla det osynliga. Den andra eleven jobbade med 

geometriska formler och ett universellt språk, hon beskriver själv att fantasi och verklighet 

inte existerar i hennes bilder. Motivet visar en svartbakgrund med ett motiv som ser ut som en 

mall för en hierarkistege.
109

  

   Tre elever har arbetat med olja på duk. En av dem har målat ett landskap där växterna har 

börjat nära sig på kemikalier, hon kallar det ”Subtopia”. Färgerna går i röd och blå kolorit, 

vilket ger ett lite kusligt men samtidigt fantasifullt intryck. I en recension från DN i maj 
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beskrivs denna tavla som en tapet från 70-talet, med färger som är giftiga, elektriska och 

hotfulla.
110

 

   Den andra påminner också om ett drömlandskap, vilket beskrivs som en plats där 

barndomens fantasi råder, en tid då man tror att allt är möjligt och man varken är vuxen eller 

barn. Målningen går i rosa pastellfärger och hade tre olika motiv med träd, hus, en flicka och 

svarta fåglar som hotar uppe i himlen. Den tredje har gått ifrån fantasilandskap och övergått 

till vetenskapen. Verket liknar en satellitbild över jorden visat på en tv-skärm och konstnären 

har intressen i just kvantfysik, gravitationslösa rum och vetenskapliga teorier. 

   I ett av de representerade verken har eleven intresserat sig för hur religiösa rollspel och 

mytologier hör ihop. Han har två omålade figurer med en grön bakgrund, målad med akryl på 

en OSB-skiva, vilket ger ett oslipat och levande intryck. En av eleverna använder sig av 40-

talets amerikanska filmscener och har produktionsstillbilder från den tiden som grund. Hon 

funderar över hur bilder, sammanhang och berättelser kan förändras beroende på erfarenheter 

och skriver att hon vill undvika mekanisk produktion. Till det klassisa måleriet räknar sig en 

av eleverna, dock har även han sin egen tvist. Genom att börja med motiv som blommor i 

motljus eller rumsinteriörer, gå han sedan steget längre och målar en målning i målningarna 

och vill på ett lite ironiskt sätt ta död på renässansens tolkning av att målningen är ett fönster 

ut.
 111

 

   Bland videoarbetena är temat spritt, men de flesta har stora frågor som de vill belysa med 

sina videosekvenser, vilka är allt från några minuter upp till en och en halv timme långa.  

En elev har startat ett ockult sällskap som endast är till för kvinnor, vilkas ritualer man får 

följa i hennes arbete.
112

 I DN beskriver recensenten hur man både blir berörd men även 

aningen generad över det högstämda tilltalet i filmen.
113

  

   En annan elev har gjort en dokumentär om kvinnor som arbetar med att fiska snäckor i 

Japan, ett yrke som snart kommer att försvinna. Hon vill påvisa alltings förgänglighet och 

filmar långsamt och poetiskt. Ett av arbetena är en animerad film där eleven vill få betraktaren 

att fundera över kretsloppet och miljön, den visar hockeyspelare som åker runt på Antarktis. 

Genom detta vill hon fånga människors uppmärksamhet utan att vara för propagandistisk eller 

mästrande.  
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   En av eleverna fastnade för att Gustav III inte bara grundade det som idag är KKH, utan 

även polismyndigheten, vilket gjorde att han ville avsluta sina studier med att göra en 

kriminalfilm. Frågan om tv-showen och dess olika sidor, belyser en elev då han skapar sin 

egen talkshow och bjuder in andra konstnärer för att blanda intellektuella samtal med 

bondekomik. Han vill komma ifrån det stela och självtillräckliga rummet och få ett mer 

avslappnat samhälle.
114

 

   I en av filmerna framställer en elev den känslan av välbefinnandet som för tankarna till ett 

företagsjippo. Med långa blonda peruker, välmanikyrerade naglar och en bild av kvinnorna 

som en blandning av eskortflickor och modeller på gränsen till fetischism, vill hon visa på 

förväntningar som aldrig införlivas. Det handlar om att tappa kontrollen och återfinna sig 

själv. Den sista filmen behandlar svart humor, vilken beskrivs nästan ha en religiös aura över 

sig. Lyckliga, kollektiva självmord, en mordscen som övergår i en balett och strippor med 

köttiga kaninhuvuden visas.
115

  

 

De fyra installationerna som har utförts är en, en måleriinstallation med tidsinställda ljusverk 

där betraktaren är väldigt liten jämfört med växterna omkring. Genom att blanda material får 

eleven fram naturens arkitektur och lavarnas olika stadium får stå för livet och döden och 

uppmärksamma oss på att fånga den tid vi lever i nu. 

I en installation blandar eleven speglandet av livsvillkor och kommenterar konstskapandet i 

sig. Hon försöker finna den ultimata berättelsen som kan innehålla alla berättelser med dessa 

speglingar. Själva installationen består av olika uppställda saker såsom en snickarbänk, ett 

ägg, en t-shirt. En av eleverna har den självbiografiska berättelsen som utgångspunkt när han 

sätter teckningar i glada färger i ljuslådor, vilket får dem att lysa i mörkret, för att sedan lägga 

till musik i bakgrunden. Bilderna fungerar som historier och dikter och det ska fungera som 

en psykoanalytisk berättelse för det undermedvetna. Det fjärde är en videoinstallation med tre 

samtida projektioner där eleven har filmat från olika länder och kulturer för att belysa hur 

dessa förändras på grund av geografisk förflyttning samt postkolonialismens eftervågor. 

Bland annat följer hon en kubansk dansare och personer i Uganda som vill förändra sina liv 

genom att skapa sig mer västerländska utseenden.
116
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Detta år är första gången i denna undersökning som eleverna utför preformances. Tre av 

eleverna har använt sig av denna teknik för att berätta sina historier. Den första handlar om 

balansen mellan tomhet och upprätthållandet av ett riktigt liv, vilket eleven gör i en tjugo 

minuter lång scen då hon använder sig av en trädocka som börjar röra på sig likt en marionett, 

koreografiska scener och video.  Den andra eleven undersöker samverkan och samarbetet i sitt 

bygge som är en blandning av musikinstrument och avrättningsmaskin, en ”galgorgel”. 

Publiken får trampa på pedaler som ger luft åt instrumentet, viket i sin tur måste spelas på för 

att inte eleven ska hängas, då han sitter med snaran runt halsen. Den tredje eleven som utför 

en preformance har en hjälm på huvudet, täckt ansikte och är helt avskärmad från omvärlden 

under hela utställningen.  Detta gör han för att förflytta sig bortom tid och rum så att hjärnan 

kan skapa sina egna bilder och med sensorer på huvudet mäts samtidigt hjärnverksamheten. 

Denna aktivitet blir sedan tolkad och sänds ut av lampor på Konstakademiens tak varje 

midnatt under utställningens pågående.
117

 

   Två av eleverna arbetar med olika typer av skulpturframställningar. Den ena har gjort en 

serie om sju bronsskulpturer som ska avbilda barn uppställda för simtävling, en tävling som 

har startat innan starten går. Eleven har avbildat psykosociala handlingar som sker 

undermedvetet. Detta är en tävling där ingen kan vinna i det långa loppet och det beskrivs 

som en allegori över eleverna på konsthögskolan och tävlingssituationen som de lätt hamnar i. 

Den andra eleven har med hjälp av fogskum, skapat stora viktorianska takkronor, vilket ger 

ett näst intill surrealistiskt intryck med de gigantiska proportionerna på detaljer som man inte 

är van att se eftersom vikten skulle vara allt för stor om det varit en annan typ av material. Det 

handlar om tappad kontroll. 

En elev har arbetat med fotografi, hennes intressen och tankar grundar sig i folksagor, stora 

visioner och kulturella mytbildningar. Hennes foto föreställer en utländska gammal kvinna 

som står och röker med en cigarett i handen. Samma elev har även en fascination för glitter 

och paljetter och har bland annat gjort en takkrona i detta material för utställningen.
118

  

   I en recension från dagens nyheter beskrivs det stora naturintresse som eleverna uppvisar 

vid årets examensutställning och det genomgående temat är att visa vad 

konsumtionssamhället kan leda till. Det mediet som flest har valt att använda sig av för detta 

ändamål är film. Det beskrivs vidare som att eleverna vid KKH har valt att behandla de stora 

frågorna som identitet och ursprung. Utställningen beskrivs som utan varken riktiga toppar 
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eller bottnar och det enda arbete som lyfts fram som utstickande är en gigantisk takkrona som 

fångar blicken.
119

     

 

Diskussion 
 

Texterna som finns i denna års upplaga av utställningskatalogen gör att man lättare kan göra 

en djupdykning i vad eleverna har velat prestera med sina arbeten, vad tanken bakom har för 

betydelse och vad de vill berätta för historia. Frågan är om det blir viktigare och viktigare i 

konsten att få dessa förklaringar, när man nu i många fall inte bara kan studera en tavla, utan 

även behöver förstå händelser och uppvisningar. Dessa beskrivningar gör även att man får 

störst förståelse för varför eleverna producerar det de gör, och man kan inte frånkomma att 

arbetenas karaktär känns väldigt fria.   

   Beskrivningen som Sinziana Ravini ger, att det finns något påhittande med konsten idag 

stämmer väldigt bra in på årets examensutställning, med skrönor och idéer. Det ockulta, 

hemliga sällskap och andra världar har fascinerat eleverna till att skapa årets utställning på 

sina egna vis. Att denna årskull är den sista innan Bolognaprocessen trädde i kraft gör att 

tyglarna är väldigt fria. Eleverna styr nu helt över sina egna slutprojekt, och det viktigaste är 

att de kritiskt ska kunna förhålla sig till sitt arbete.
120

  

   Detta år var det första som några av eleverna utför olika preformances. Installationer och 

filmer tog upp en stor del av utställningen, men fortfarande använde sig nästan en tredjedel av 

eleverna måleriet som teknik. Temat på många av verken grundade sig i naturen men också på 

människors beteenden, konsumtion och överlag så behandlade eleverna stora frågor i sina 

arbeten, vilket beskrivs i Madestrands recension, vilka alla hittade väldigt olika 

framställningssätt för.
121

 

   Det kan tänkas att även om berättelserna ligger till grund för de utstickande 

examensprojekten som många av eleverna har producerat, så kan det också vara bra med lite 

extravagans, då människorna idag matas med information, konst och intryck från väldigt 

många olika håll. Det som produceras måste sticka ut för att få uppmärksamhet och för att 

synas.  

   Förberedelserna för det framtida arbetslivet som studietiden ger, har det riktats kritik och 

missnöje mot från 60-talet fram tills idag. Många uppfattar att elevernas skolning inte 

                                                           
119

 Madestrand, Examensutställning på Kungliga Konsthögskolan. 
120

 Ravini, De sista romantikerna, Sid 6-8. 
121

 Madestrand, Examensutställning på Kungliga Konsthögskolan. 



37 
 

innefattar de kommande prövningar de ställs inför när de ska ut i arbetslivet och inte längre 

har skolan att luta sig tillbaka mot.   

SAMMANFATTNING OCH SLUTORD 
 

Jag var varit intresserad av att undersöka huruvida man kan spåra en utveckling av 

undervisningen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm genom en analys av de 

examensarbeten som presenterades under en 70-årsperiod från 1960. Jag har även velat 

studera huruvida denna förändring kan ha präglats av omgivande faktorer såsom 

konstklimatet i samhället, samt politiska inflytanden. Mina slutsatser är följande. 

   Under början av 1960-talet var elevernas examensarbeten en redovisning av de studier som 

pågått i ateljéerna. Den fria delen låg i elevens förmåga att tolka ett givet tema, vilket ledde 

till att arbetena trots allt fick olika utseende. Under 70- och 80-talen skedde en utveckling på 

skolan – men inte i den takt och i samma utsträckning som konstlivet utanför. Under det att 

nya uttryckssätt växte fram i konstlivet så producerade examenseleverna på KKH fortfarande 

förhållandevis traditionella verk och man får intryck av att de var utförda mer i 

utbildningssyfte än i utvecklingssyfte. På 90-talet skedde en förändring och steg togs mot en 

friare utbildning. Lärarna hade tidigare ett stort inflytande över det som producerades och i 

det traditionella och patriarkala studieklimatet som existerade, fanns det inte så mycket 

utrymme för eleverna att producera efter egna visioner. Så ledningens val att anställa lärare 

med nya genrer som huvudområden har varit en stor bidragande faktor för utbildningens friare 

form framåt.  

   En förändring som skett är, att under de tidigare åren var det mycket vanligare att eleverna 

ställde ut med väldigt många verk.  Det flesta eleverna in på 80-talet bidrog i snitt med mellan 

4-6 verk per person, något som inte sker i samma utsträckning då eleverna idag ofta har ett 

stort projekt som de arbetar mycket kring. Detta är antagligen på grund av den allt friare 

utbildningssituationen för eleverna. Det klassiska utbildningsidealet försvinner mer och mer, 

vilket även gör arbetena mera komplexa. Nu ställs det inte längre ut gipsskulpturer som 

arbetades fram under skulpturundervisningarna utan görs filmer, framträdanden eller 

konstverk med tankar och beskrivningar bakom. Huvudsyftet idag är, för många elever, ämnet 

som de vill uppmärksamma och framställningssättet blir bara ett verktyg för att uppnå detta. 

Skolans vilja att förklara för betraktaren vad som framställs på elevutställningen blir viktigare 

om man ser till de allt mer utförliga utställningskatalogerna, vilket också är ett tecken på att 

berättelsen ska ligga i centrum. Utställningskatalogen i sig har blivit ett allt viktigare medel att 
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nå ut till publiken. Man kan tydligt se hur det läggs ner allt mer tid och pengar på 

framställningen av den, något som bidrar till en större förståelse för utställningen och 

utbildningen. Från att texterna i princip bara innehållit teknik, namn och pris så erbjuds 

läsaren idag en blick in i elevernas tankebanor och beskrivningar av de egna verken samt 

tolkningar från en skribent och förord av rektorn. 

   En annan anledning till att examensarbetena blir allt mer fria kan vara de andra 

konsthögskolorna som har vuxit fram. Många elever går dessa utbildningar i förberedande 

syfte och har då fått de praktiska grunderna där, vilket gör att de är mer mogna att utföra 

andra typer av projekt när de kommer till KKH.  

Med tanke på att detta även är det sista år som inte innefattar att eleverna behöver följa 

Bolognaprocessens reglemente, så hade det varit intressant att se huruvida examenseleverna 

2012 har behövt anpassa sig. 

   Det förefaller som att tankarna om förändringar till en friare utbildning har kommit inifrån. 

Det har till största delen berott påtryckningar från elever och professorer som har velat att 

skolan ska mäta sig med och förhålla sig till kringliggande konstvärlden. De allt friare 

förhållningssätten stämmer inte riktigt överrens med dagens syn på hur utbildning och 

forskning bör ske med studieplaner och resultatinriktade krav, då dessa saker är svåra att 

avgöra inom konsten. Regleringar angående högskolor och universitet har haft en påverkan på 

de förändringarna gällande flexibiliteten för elevernas arbeten. Även om en del elever och 

lärare kan ha ansett att reformer, utredningar och betänkanden som käppar i hjulet så har 

dessa även lett till snabbare förändringar för skolan. De kan även ha varit bidragande faktorer 

till att den friare utbildningen har kunnat växa fram på ett seriöst sätt, där det finns 

grundregler och riktlinjer som utbildningen måste hålla sig till.  

   Framtiden får visa om undervisningen kommer att fortsätta i den friare riktningen eller om 

kulmen är nådd i vad som går att framställa. Undervisningen ligger inte längre i lä jämfört 

med de producerande konstnärerna som verkar utanför skolan, utan eleverna ligger nu i 

framkant med sina väl genomtänkta projekt och arbeten. Det blir spännande att se hur 

utvecklingen fortsätter och vad examensutställningarna erbjuder oss om ytterligare tio år.  
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