
 

                                       

Kräsen, njutare eller konstslukare?                

I Konsttestarna får ungdomarna            

agera kulturkritiker 

 

Snart får hela Finland veta vad de unga tycker om konst. Det stora kulturprojektet Konsttestarna erbjuder 

åttorna en möjlighet att fungera som konstkritiker, och nu har de första recensionerna publicerats. 

På Konsttestarnas webbsida finns i november tusentals recensioner och nya tillkommer hela tiden an efter 

att åttorna gör sina konstbesök. På adressen www.konsttestarna.fi kan vem som helst följa med vad 

ungdomarna har upplevt och hur de tänker. Projektet låter de ungas röst höras, därtill kan vuxna kika in i 

ungdomarnas värld. 

Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. 

– Vi hoppas att alla finländare ska låta sig inspireras. Ett snabbt ögonkast ger inblick i vad ungdomarna i den 

egna regionen tycker. Antalet stjärnor som hemstadens teater, orkester eller museum har fått kan jämföras 

med andra. Via skriftliga kommentarer kan man gå djupare in i recensionerna, säger överombudsman Antti 

Arjava vid Kulttuurirahasto. 

Fördjupar 

Konsttestarna koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland vars landsomfattande nätverk av 

medlemscenter sköter de praktiska arrangemangen kring konstexkursionerna. 

– Centren har lång erfarenhet av att samarbeta med skolor och kulturorganisationer. Förbundet fokuserar i 

sin verksamhet på att kulturen ska vara tillgänglig och på ett högklassigt utbud för barn och unga, säger 

Päivi Setälä som är ordförande för Förbundet för barnkulturcenter i Finland. 

– Konsttestarna leder ungdomarna till att fördjupa sin relation till konsten. Den unga publiken är lika viktig 

som den vuxna. 

Under det här läsåret kommer sammanlagt ca 58 000 konsttestare att utforska hela det finländska 

kulturfältet. Alla åttor och deras lärare bjuds på inträdesbiljetter och resor till två konstevenemang. 

Konstutställningar, konserter, teater- och dansföreställningar samt opera har bland annat valts ut att testas 

av ungdomarna. De unga får bekanta sig med konsten från sina egna utgångspunkter och utreda vad konst 

betyder för dem. 

– Projektet Konsttestarna kan öppna en ny värld för ungdomarna, en värld fylld av betydelsefulla 

upplevelser. Därmed förs konsten närmare de ungas eget liv, menar ungdomsforskare Katariina Löfblom. 

Konstkritik per mobiltelefon 

Konsttestarna recenserar sina upplevelser av konsten med hjälp av en webbaserad applikation som har 

utvecklats enkom för detta ändamål. Appen används i smarta enheter som till exempel mobiltelefoner. 

Ungdomarna får först svara på frågor som ska klarlägga deras relation till konsten. På basis av svaren får var 

och en en rolig kritikerprofil: någon kan vara kräsen, en annan njuter av konst och den tredje slukar allt. 

Efter varje konstbesök rapporterar ungdomarna via appen bland annat om vilka känslor konstupplevelsen 

väckte och om de skulle göra om besöket. Som kritiker lär sig den unga att analysera och precisera sina 

funderingar. Att uttala en åsikt kan också stärka självförtroendet, påpekar Päivi Setälä. 



 

                                       

Utöver webbrecensionen finns det i många fall möjlighet att få träffa 

konstnärer. 

– Genom olika former av delaktighet försöker vi ingjuta mod att gå in i 

konstupplevelsen och låta sig påverkas av det man upplever, säger 

Setälä. 

– Den betydelse ungdomarna ger konstupplevelsen kommer fram i sin äkta form när de själva får berätta 

om upplevelsen. Därtill kommer varje deltagare säkert att intressera sig för de andra konsttestarnas 

recensioner, säger Katariina Löfblom. 

– Det är viktigt att tillräckligt mycket tid reserveras för ungdomarnas besök och att det finns en person på 

plats som guidar dem och diskuterar med dem. På så sätt känner konsttestarna sig välkomna. 

 

Vad då Konsttestare? 

Ett kulturellt storprojekt som pågår i tre läsår (2017–2020) och låter sammanlagt 180 000 ungdomar 

bekanta sig med konst. 

Skolor i hela Finland från Hangö till Utsjoki deltar i projektet. 

Alla ungdomar deltar i en konstexkursion i det egna landskapet och åker till ett besöksmål av nationell 

betydelse, oftast i Helsingfors. De nyländska ungdomarnas nationella mål befinner sig utanför Nyland. 

Projektets helhetsbudget är 20 miljoner euro. 

Besöksmålen erbjuder skolorna en möjlighet till för- och efterarbete (till exempel samtal med konstnären), 

vilket fördjupar konstupplevelsen. 

Målet är att erbjuda de unga oförglömliga konstupplevelser och sporra dem till att skapa en nära relation 

till konsten. 

 

Ytterligare information: 

www.konsttestarna.fi 

Ansvarig koordinator i projektet Konsttestarna Anu-Maarit Moilanen / Förbundet för barnkulturcenter i 

Finland: 044-978 4893 / förnamn.efternamn@taidetestaajat.fi 

Projektombudsman Sonja Ollas-Airinen / Svenska kulturfonden: förnamn.efternamn@kulturfonden.fi 

 


