
Lärarhandledning - 
En plats vid bordet
(digital visning och workshop)
Grundskola/gymnasium

Visningen i text 

I utställningen Generation ser vi bland många andra, ett verk av konstnärsduon 
FA+ (Ingrid Falk och Gustavo Aguerre) vid namn Smitta från 1996. Verket har 
fått en förnyad aktualitet år 2020 då världen drabbats av en pandemi. Detta 
är en installation, där video, föremål, text, ljud och ljus skapar en helhet. Det är 
mäktigt och spännande att vara i detta rum som är fullt av olika intryck. I projek-
tet involverades konstnärer, läkare, forskare och filosofer. Verket Smitta handlar 
nämligen bland annat om hur smittsamma sjukdomar sprids globalt. Samtidigt 
kan Smitta också ses som en metafor för hur kulturella uttryck och idéer sprids 
och påverkar på liknande sätt som sjukdomar. Även hur olika språk blandas och 
influerar varandra är ett exempel på vad Smitta kan handla om. 

Ett annat verk där konstnären bjuder in till middag är Elin Wikströms verk Möss 
och människor. Konstverket, som gjordes första gången 1994 var en sorts 
performance och gick ut på att ett värdpar (en familj) öppnade sitt hem för 
middagsgäster de inte kände. Det blev en speciell stämning på moiddagarna och 
särskilt spännande var det när en person, utklädd i mus-kostym, ringde på och 
anslöt sig. Under utställningen Generation kommer Elin Wikström göra om detta 
performance. Denna gång utomhus och på ett Corona-säkert sätt. Det vi ställer 
ut här på museet är en text på väggen där konstverket beskrivs, texten skapar 
en spänning och visst börjar man fundera på hur dessa middagar såg och kom-
mer att se ut? 

Diskussionsfrågor

Efter att ni sett filmen kan ni i gruppen/klassen diskutera verken och vad man får 
för intryck av dem.

1. Vad är det vi ser? Beskriv de två verken och de tankar som kommer upp. 
Skriv ned det som kommer upp. 

2. Elin Wikströms verk Möss och människor visas i utställningen som en text på 
en vägg. Vad tycker ni om det? Diskutera och skriv ned tankar som kommer 
upp.  



3. Vad tänker ni om greppet performancekonst? Diskutera och skriv ned tankar 
som kommer upp.  

4. Verket Smitta, som skapades på 1990-talet är idag aktuellt på nytt i 
och med den globala pandemin orsakad av Covid-19. Om ni skulle skapa 
ett konstverk för att visa på en händelse eller ett problem, hur skulle 
det se ut och vad skulle det handla om? Diskutera och skriv ned tankar 
som kommer upp.  

Workshop 

I denna workshop är tanken att deltagarna ska få skapa sin plats vid ett middags-
bord. Varje deltagare ska få ett vitt pappersark i A3 format att arbeta utifrån. 
Berätta för deltagarna att pappersarken, tillsammans på ett bord, formar en bild 
liknande den vi ser i verket Smitta av FA+, -ett middagsbord eller långbord, som 
ska dukas för en gemensam måltid. 

Ge deltagarna tillgång till exempelvis gamla tidningar, limstift, saxar, blyerts och 
färgpennor, akryl och akvarellfärger. Denna workshop går att göra med de mate-
rial man helt enkelt har tillgång till. Kanske vill man göra ett tredimensionellt verk. 

 ○ Börja med att rita upp porslinet på duken (A3-arket). Sen får alla uttrycka 
sig som de vill. Uppmuntra deltagarna att göra så personligt de vill. Hur ska 
duken, besticken och porslinet se ut? Vad är det som serveras? Vill de skic-
ka någon form av budskap? Man kan skriva på “duken” och uttrycka sig på 
många olika sätt. Tänk på verket Möss och människor. Hur skulle ett sådant 
middagsbord kunna se ut då och nu?  

 ○ När alla är klara, lägg samman arken på ett bord. Tillsammans kommer grup-
pens ”matplatser” skapa ett spännande sammanhang. Diskutera och doku-
mentera. 
 
Skicka gärna bilder och eventuellt nedskrivet material samt vilken skola och 
klass som deltagit till bokningar.konstmuseum@boras.se. 


