
 

                                       

Nu börjar det! Det unika projektet Konsttestarna 

– nästan 200 000 ungdomar får bli konstkritiker 

 

Under tre läsår bjuder Konsttestarna in alla åttor i hela Finland på två 

konstbesök. De första besöken i kulturprojektet görs i början av september. 

 

– Det här kan vara något helt unikt till och med ur ett globalt perspektiv. Jag har aldrig hört om något 

liknande i samma storleksklass, säger Hanna Korsberg, professor i teatervetenskap vid Helsingfors 

universitet. 

Över 99 procent av åttorna i Finland deltar i Konsttestarna under det första läsåret. Projektet strävar efter 

att möjliggöra deltagandet för alla ungdomar oberoende av modersmål, eventuellt funktionshinder eller 

hemort. Den längsta resan på ca 1 300 km görs av eleverna i Utsjokisuu skola i Utsjoki.  

– Vi vill att alla åttor ska få uppleva konst på nära håll. Elever med särskilda behov får delta precis som alla 

andra, säger Anu-Maarit Moilanen från Förbundet för barnkulturcenter i Finland och ansvarig koordinator 

för Konsttestarna.  

Förbundet koordinerar projektet som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. 

Konsttestarna åker iväg den 4 september 

I Konsttestarna arbetar 19 regionala koordinatorer i barnkulturcenter runt om i Finland. De samarbetar 

med skolor, konstinstitutioner och transportföretag. Skolorna får gratis resor och inträdesbiljetter samt en 

färdig reseplan. 

Hanna Korsberg kommenterar att vuxna ofta funderar på vad ungdomar egentligen tycker, och försöker 

komma på hur man kunde få dem att intressera sig för kultur. 

– Nu är det möjligt att få reda på det här, allt är upp till hur aktiva skolorna är. Projektet löser de dyra och 

besvärliga tröskelfrågorna gällande researrangemang och biljetter, så klasserna behöver bara åka iväg.  

Alla konsttestare gör ett besök i närområdet och ett till huvudstadsregionen. De nyländska elevernas 

nationella besök går till Åbo, Vasa, Tammerfors och Lahtis. De första klasserna åker iväg den 4 september, 

då åker 8A och 8B från Kontiolahti skola till Konstmuseet Onni i Joensuu. De nationella besöken startar den 

12 september då konstmuseet Kiasma tar emot elever från Lappland, Kajanaland och Birkaland. 

Hela Finland kan följa med 

Efter sina besök utvärderar åttorna sin upplevelse via en webbaserad applikation. Hela Finland kan följa 

med de unga konstkritikernas åsikter. De första utvärderingarna avslöjas på adressen www.konsttestarna.fi 

i oktober och i fortsättningen publiceras utvärderingar allt eftersom konstbesöken görs. 

– Att tala om konst har traditionellt förknippats med en lämplig utbildning och auktoritet. Nu är det 

ungdomarna som får bli kritiker, förklarar Anu-Maarit Moilanen. 

– Inom idrott och politik har ungdomar redan möjligheter att påverka. Inom konsten finns tillsvidare ingen 

sådan kanal. Projektet Konsttestarna kan alltså vara med och utveckla konstfältet. 

Det är ett livsvillkor till exempel för teatrar att hitta ny publik. De femtonåriga konsttestarna kan bli flitiga 

teaterbesökare för mer än ett halvt sekel framåt. 



 

                                       

– När man satsar på ungdomar kan långtidseffekterna bli vad som helst, 

säger Korsberg. 

– Finland har byggts upp genom vetenskap och konst. Vår identitet 

utkristalliseras i konsten: vem vi är, vart vi är på väg och hur vi ser på oss 

själva under resan. Via Konsttestarna kan vi i bästa fall skapa en 

diskussion om vad som upplevs som viktigt och meningsfullt just nu, 

funderar professorn. 

Information om Konsttestarna 

Budget 15–20 miljoner euro. 

Ca 200 000 konsttestare under tre läsår. Under det första läsåret 2017–2018 över 64 000 konsttestare, av 

vilka 59 000 är elever. 

Ca 130 000 besök under det första läsåret, ca 10 000 av dessa i september. 

Över 3 300 klasser från ca 780 högstadier har anmält sig. 

 

Ytterligare information: 

Den regionala koordinatorn i ditt område kan berätta mera om de lokala skolornas besökstidtabeller: 

www.konsttestarna.fi 

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

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

kommunikationsplanerare i projektet Konsttestarna Emilia Särkiniemi / Förbundet för barnkulturcenter i 

Finland: 044-745 7111 / förnamn.efternamn@lastenkulttuuri.fi 


