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”Konsten kan fungera 
som en brygga mellan 
skola, samhälle och 
livet i stort.” 

SKOLVISNINGAR

Kalmar konstmuseum är en fantastisk plattform för skolor att använda 
i sin verksamhet. Med utgångspunkt i konstmuseets varierande ut-
ställningar kan man finna underlag för diskussion med direkt koppling 
till alla skolämnen. 

Konsten kan fungera som en brygga mellan skola, samhälle och livet i 
stort. Tillsammans med konstmuseets pedagog får ni uppleva  museets 
utställningar och kanske utmana föreställningarna om vad konst är 
och dess betydelse. Vi vill inspirera till samtal, diskussioner och ge 
möjligheten till nya upptäckter.

Besöken på museet är kostnadsfria för skolor i Kalmar 
län. Skolor i Region Kalmar län har rätt till en kostnads-
fri resa per klass och läsår till kulturinstitutioner. 



Gunilla Pantzar är en lokal konstnär som är bosatt och verksam i 
 Kalmar. Hon är utbildad på bland annat Capellagården, Nyckelviks-
skolan och Konstfack. I hennes bildvärld möter vi ofta porträtt av 
människor och kroppar, gestaltade i olika textila material och tekniker. 
Gunilla Pantzar var en av initiativtagarna till grundandet av Byteatern 
Kalmar Län där hon arbetade med scenografier, dockor och masker. 
 
Så här säger Gunilla Pantzar själv om utställningen Återkomster : 

”Återkomster är en serie porträtt på människor som väckt min 
 nyfikenhet och förundran. I intervjuer har de berättat om sina liv, 
drivkrafter och drömmar. Deras sökande har betytt nödvändiga upp-
brott, förflyttningar och ibland flykt över länder och kontinenter. Jag 
har lyssnat, format och broderat in deras erfarenheter på kläder.” 
 
Utställningen rör sig brett kring sitt ämne och handlar inte bara 
om påtvingad flykt. Att lämna av andra orsaker som att söka även-
tyr,  rotlöshet i livet eller att i yrket drivas av att bygga broar mellan 
människor är några exempel.  

Exempel på diskussionsfrågor:

Utifrån utställningen lyfter vi frågor och funderingar om flykt och 
förflyttning. Vad har platsen för betydelse för vår identitet? Hur formas 
vi av våra erfarenheter och minnen vi bär med oss? I Gunilla Pantzars 
verk förkommer det avbildningar av kartor. Vad spelar kartan för roll för 
oss människor och har kartans betydelse för människor förändrats? 
 

Knyter an till ämnen som slöjd, bild, historia, samhällskunskap, 
geografi och filosofi. 

ÅT ERKOMST ER
7.9 – 6.11  2022

”Hur formas vi av 
våra erfarenheter 
och minnen vi bär 
med oss?” 

Utgångspunkt, Gunilla Pantzar
Fotograf: Bertil Hertzberg



I höst återvänder Sydosten United till Kalmar konstmuseum. Nytt för 
2022 är introduktionen av ett tema som i år är ”vårt Nationalmuseum”. 
Salongen är öppen för ansökningar från konstnärer, slöjdare, konst-
hantverkare och designer, amatörer som professionella, som har en 
koppling till landskapen i sydost. 

Markus Emilsson, utställningens curator, berättar om temat:

”Om vi i Småland, Blekinge och på Öland skulle skapa en egen  pavil-
jong på Nationalmuseum, en som representerar vår sydostliga del 
av  nationen, hur skulle vi vilja att den såg ut? Hur skulle vår identitet 
 målas upp? Vilka form- och bildvärldar skulle ges utrymme? Vilka 
 teman skulle ta ton?”
 
Inför Sydosten United 2022 har Kalmar konstmuseum valt att slå 
samman konst, design, slöjd och konsthantverk. De är olika former av 
materialiserande men de förenas under ett gemensamt berättande. 
De utgör alternativa språk för att utforska, beskriva och ifrågasätta vår 
omvärld och tillvaro. Här ryms både tradition och förnyelse och genom 
olika konstnärliga språk berättas om livet här i regionen.    

Exempel på diskussionsfrågor: 

Utifrån utställningen och temat ”vårt Nationalmuseum” lyfter vi 
 exempelvis frågor om identitet, ursprung och plats. Vad är egentligen 
ett nationalmuseum och vad har det för funktion i samhället? Hur kan 
man med hjälp av konstnärliga uttryck berätta om något och beskriva 
en tillvaro eller en plats?  

Vi funderar också över barn och ungas kulturarv. Vilka visuella uttryck, 
såsom filmer, bild och form, vill barn och unga spara och bevara till 
framtiden? 

Knyter an till ämnen som bild, slöjd, samhällskunskap, historia 
och språk. 
 

SYDOST EN UNIT ED
15.10.22 – 08.01.23 ”Vilka visuella uttryck, 

såsom filmer, bild och 
form, vill barn och unga 
spara och bevara till 
framtiden?” 



Vårt klimat förändras hela tiden och ännu pågår debatter om vad som 
ligger till grund för dessa förändringar. En sak är dock säker och det 
är att vi människor påverkar miljön på ett oåterkalleligt sätt.  Vilka är 
klimatförändringarnas konsekvenser? Hur kan vi förstå och bearbeta
dessa  förändringar?  
 
I samarbete med Linnéuniversitet visar Kalmar konstmuseum en 
utställning som sätter fokus på dessa frågor. Det finns en tydlig 
 relation mellan konst och vetenskap, något vi kunnat visa i tidigare 
 utställningar på museet. Med hjälp av konstnärligt arbete kan man 
gestalta och tydliggöra fakta i såväl bild som ord. Information kan på 
så vis få en visuell form och bli lättare att förstå.   

Exempel på diskussionsfrågor: 

I utställningen möter vi olika konstnärer som belyser aktuella frågor 
kring miljö, klimat, människor och samhälle. Hur påverkas vi människor 
av de klimatförändringar som vi faktiskt själva varit med och orsakat? 
Vi funderar också på hur konst kan hjälpa oss att samtala kring frågor 
som är större än oss själva.   
 

Knyter an till ämnen som samhällskunskap, biologi, geografi, filosofi 
och bild. 

HÄR ÄR DÄR VI  ÄR
25.2 – 7.5  2023

”Konst kan hjälpa 
oss att samtala kring 
frågor som är större 
än oss själva” 

Solastalgia, stillbild från video, 2019
Eline Kersten



Våren 2023 visar vi konstnären Ken Friedmans utställning 92 Events. 
Utställningen innehåller 92 tavlor som alla har ett konstnärligt uppdrag. 
 
Ken Friedman (f. 1949) var en av de yngsta medlemmarna i den konst-
närliga rörelsen Fluxus. Detta var en konströrelse som var aktiv under 
1960- och 1970-talet där bland annat konstnärer som Yoko Ono och 
Joseph Beuys ingick. Fluxus präglades av en do it yourself-attityd 
och hade ett starkt socialt engagemang. Man såg inte på konst som 
ett värdeobjekt och processen, hur konsten blir till, var viktigare än 
 slutresultatet – värderingar som haft stor betydelse för hela konst-
världen idag.  
 
Fluxus grundar sig i en demokratisk tanke om att konst borde vara till-
gänglig för alla och att det behöver inte ta mycket tid eller material för 
att skapa. Inom Fluxus-rörelsen kan därför även språk, ord, meningar 
och uttalanden betraktas som konst. Utställningen 92 Events bjuder på 
såväl samtal om vad konst är, men också om kreativitet i sig. 

Exempel på diskussionsfrågor:

Under en visning berättar vi mer om konströrelsen Fluxus. Med 
 material från vårt eget bibliotek kan vi även visa verk av andra 
 Fluxus-konstnärer. Vi samtalar om frågor som: Hur bestämmer vi 
att något är konst? Vad är ett socialt engagemang och hur skapar 
man detta genom konst? Hur kan språk bli konst? Vi bjuder också 
in  besökare att inspireras av rörelsen, bli Fluxus-konstnärer och 
skapa själva.  

 
Knyter an till ämnen som språk, samhällskunskap, bild och filosofi.

92 E VEN TS
8.2 – 23.4  2023

”Varför behöver vi 
ett museum? Vad 
är en samling och 
varför samlar ett 
museum på konst?” 

The Box Animal, Andjeas Ejiksson



Namnet Småland kommer från att man en gång i tiden slog samman 
flera ”små länder” till ett gemensamt geografiskt område.  Tillsammans 
med olika aktörer kommer Smålandstriennalen genom det  gemen-
samma temat ”Små Land” undersöka Smålands geografi och dess 
utmaningar. Vi lever i en värld av hastiga förändringar och det  lokala 
och globala hänger samman med varandra. Hur fungerar detta 
stora landskap idag resurs- och fördelningsmässigt? Triennalens 
 utställningar, workshops och programpunkter tar avstamp utifrån plats-
ers olika förutsättningar för att skapa delaktighet och kunskapsutbyte.   
 
Smålandstriennalen pågår från maj till september 2023 för att åter-
komma vart tredje år. Den är organiserad av Kalmar konstmuseum, 
bild- och formutvecklaren i Kalmar län, Vandalorum, Virserums konst-
hall, Växjö konsthall, Smålands konstarkiv, Linnéuniversitetet, The 
Glass Factory och Österängens konsthall.    

Exempel på diskussionsfrågor:

Utifrån de konstverk vi möter i utställningen pratar vi om förhållandet 
mellan stad och landsbygd. Hur ser ditt Småland ut? Hur ser livsmiljön 
ut där du bor? Har du egna ”små länder” där saker är olika lätta eller 
svåra att göra beroende på var du är?
 
 

Knyter an till ämnen som: geografi, historia, samhällskunskap och bild.
 

SMÅL ANDSTRIENNALEN
27.5 – 17.9  2023

”Hur ser ditt Småland 
ut och hur ser livs-
miljön ut där du bor?” 

Liv no 8, 2017, Anne Hamrin Simonsson



Det säkraste vårtecknet i Kalmar är den årliga avgångsutställningen, 
varje gång med en ny grupp konststuderande, från Ölands konstskola 
II. Här möter vi nya konstnärskap och uttryck och får ta del av deras 
process och utveckling.

ÖL ANDS KONSTSKOL A II
3.5 – 14.5  2023

”Här möter vi nya 
konstnärskap och 
uttryck”  

Foto: Michelangelo Miskulin



Följ med en av våra konstpedagoger på en tankeväckande konst-
promenad i centrala Kalmar. Konsten som finns runt om i staden på 
gator, torg och i offentliga byggnader kallas för offentlig konst och 
det innebär att den tillhör alla. Under en visning av några utvalda verk 
 pratar vi tillsammans om konsten vi ser och om det offentliga rummet. 

Dessa konstpromenader går att skräddarsy efter ett särskilt ämne eller 
kurs. Det går även att utöka med en workshop i stadsrummet eller i vår 
ateljé på Kalmar konstmuseum.

På Kalmar konstmuseum finns det också möjlighet för skolor att i 
grupp eller som enskild elev ställa ut sitt konstnärliga arbete. Till-
sammans med en pedagog på konstmuseet strukturerar man upp 
 projektet vilket mynnar ut i en utställning i Röda rummet. 

U T E OCH INNE PÅ MUSEE T
Från konstpromenad till Röda rummet

”Röda rummet är 
museets flexibla 
utställningsrum
för skolor”  



”Att samtala om 
konst öppnar upp 
för nya upptäckter ”  

Att tillsammans se och samtala om konst stimulerar till ett medvetet 
betraktande och öppnar för nya upptäckter både om vår omgivning 
och oss själva. I våra visningar finns plats för intryck, frågor och reflek-
tioner både på ett personligt plan och ett större samhälleligt.

Jag heter Veronica Lindblad och arbetar som konstpedagog på Kalmar 
konstmuseum. Jag har lång erfarenhet av att guida barn och unga vuxna 
i att utforska konst. Som lärare är du varmt välkommen att kontakta mig 
så berättar jag gärna mer om våra  utställningar och vår skolverksamhet.  

KONST PÅ SKOLT ID
Årskurs 7 till gymnasiet

För bokning av visningar på Kalmar konstmuseum: 
bokningar@kalmarkonstmuseum.se  •  0480-426283 



”Genom det kreativa 
skapandet väcks 
ofta nya tankar 
och funderingar”  

I olika workshops erbjuder vi eleverna ett kreativt möte med  konsten. 
Våra workshops inleds med en kortare visning av någon av våra 
 utställningar där vi på ett lekfullt sätt hittar olika ingångar till  samtal, 
skapande och experiment. Vi lägger stor vikt vid processen där vi 
provar olika uttryck och metoder. Genom det kreativa skapandet 
väcks ofta nya tankar och funderingar – att mötas i olika konstnärliga 
 uttrycksformer är ett bra sätt att lära sig att kommunicera men också 
att fördjupa kunskap.  

WORKSHOPS
För skolor

För bokning av workshops på Kalmar konstmuseum: 
bokningar@kalmarkonstmuseum.se  •  0480-426283 



”Vad är design, vad 
är det bra för och hur 
blir våra vardags-
föremål till?”  

Vad är design, vad är det bra för och hur blir våra vardagsföremål till? 
Design spelar en stor roll i samhället och i vår vardag, men är kanske 
inte alltid något vi tänker på. 
 
Designarkivet i Nybro arbetar för att samla, bevara och  tillgängliggöra 
material som ger kunskap om designhistoria och  designprocesser. 
 Designarkivets samling består av omkring 120 000 skisser,  textilier, 
modeller och ritningar från närmare 850 svenska  formgivare,      företag 
och föreningar. Samlingen innehåller material från  flera  design-
branscher som glas, möbler, mode, hemtextil och  i ndustridesign. 
Hos Designarkivet kan du hitta ingångar till ämnen som designhistoria, 
 designprocess och skissteknik. Även bredare ämnen som källkritik, 
identitet, normer, teknik och hållbarhet ryms inom vår samling. 
 
Vid ett besök hos Designarkivet får ni möjlighet att lära er om vad ett 
arkiv är, bekanta er med samlingen och få en inblick i hur man kan 
använda sig av den. Efter överenskommelse kan vi erbjuda workshops 
med koppling till samlingen. Det finns möjlighet för dig som lärare att 
vara med och påverka besöket efter elevernas intressen och behov. 
Klasser från grund- och gymnasieskolor besöker oss kostnadsfritt. 
 
Du som lärare är välkommen att kontakta oss för idéer och uppslag. 
Vår publika databas (databas.designarkivet.com), där en stor del av vår 
samling finns digitaliserad, är alltid tillgänglig för informationssökning 
och inspiration. 
 

DESIGNARKIVE T
Årskurs 7 till gymnasiet

För bokning av visningar på Designarkivet: 
info@designarkivet.se  •  0481-42870 
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