KONST OCH BILDLEKTIONER
Vi kommunicerar genom bilder på sociala medier, i reklam och genom film.
Bilder har helt enkelt stor betydelse för hur vi tänker, uttrycker och upplever oss
själva och omvärlden. Att vi lär oss att skriva och läsa texter är självklart – men
att vi utvecklar vårt bildspråk är inte alltid lika givet. Det finns därför all anledning att fördjupa bildförståelsen och uppmuntra till utforskandet av konsten
som uttrycksmedel.

SAMTIDSKONSTEN OCH NATUREN

Dafne var en gudinna som förvandlades till ett lagerträd, då hon flydde undan
Apollos kärlek. Beskriver den förvandlingen en hemlig symbios eller en stark
längtan tillbaka till att vara en del av naturen? Myter, vetenskap, politik och teknik
- hur samspelar vi med naturen i våra liv? Hur definierar vi oss själva och vår plats
i landskapet? Genom utställningen ”Om gräs, träd och stenar” tar vi del av hur
Agneta Ekman Wingate, ur fotoserien Tall-Maja, 1967.
samtidskonsten gestaltar människans förhållande till natur och civilisation.
Åk 7–9 och gymnasiet, vecka 39–46, ca 1 tim
TITTA
Konstpedagog Birgitta Åhlund

–ÖGAT ÄR EN KAMERA!

KONSTEN:
BILDEN OCH SPRÅKET
– visuell kommunikation

Det finns flera sätt att uttrycka ett budskap på – man kan till
exempel skriva en text eller skapa en bild. I en reklambild
är budskapet utformat med syftet att sälja en produkt. I ett
konstverk liknar sättet att kommunicera snarare poesin.
Dessutom förändras uttrycken över tid. Ett konstverk från
1600-talet kommunicerar under andra förutsättningar
än ett samtida verk. Vi jämför äldre tiders måleri med
samtidskonstens uttrycksformer. Lektionen ger några
exempel som förhoppningsvis kan inspirera till att upptäcka
mer i det man ser och ge insikter kring varför det ser ut som
det gör.
Åk 7–9 och gymnasiet, vecka 39–46, ca 1 tim
Konstpedagog Birgitta Åhlund

JOHNSONSAMLINGEN
– EN KONSTSKATT

Kan man uppleva en utställning genom
kameran? Vi betraktar världen genom
våra ögon, lite som en kamera. Vi
uppfattar färger, former och strukturer.
Vad fångar vår blick med kamerans hjälp?
Vi går på upptäcktsfärd i utställningen
”Om gräs, träd och stenar”. Lektionen
är inspirerad av de metoder som
Barnfilmskolan utvecklat i Kamerans
ABC. OBS! Ta med egna iPads.
F–3, halvklass,
vecka 39–46, ca 45 min
Konstpedagog Birgitta Åhlund

Maria Hall, Spegling, 2017.

Jan Brueghl d. ä. De fyra årstiderna, u.å.; Leo Pettersson, Utan titel, 2017; Marcus Larson, Svenskt vattenfall, 1856: Anders Zorn,
Emma Lamm i schäferhatt, 1883. Collage Lisa Larsson.

Ett sätt att göra konsthistorien synlig är att samla på måleri från skilda tidsepoker och skapa ett galleri med bilder som tillsammans beskriver olika tiders
sätt att skapa konst. På Bohusläns museum finns den unika Johnsonsamlingen som innehåller måleri från 1600-talet och fram till tidigt 1900-tal. Under
hösten har vi dessutom lånat in ett porträtt i akvarell som Anders Zorn målade av sin blivande hustru 1883. Porträtt, stilleben, landskap är några exempel
på teman som kan vara utgångspunkt för lektionen. Vi diskuterar vilket fokus just din klass önskar och formar lektionen utifrån det tema som är aktuellt
för er.
Åk 4–6 samt 7–9 och gymnasiet, vecka 39–51, ca 1 tim
Konstpedagog Birgitta Åhlund

UPPTÄCK SKALBANKARNAS NATUR

Bland naturlektionerna kan du som lärare från förskola till
gymnasiet hitta ett utbud som knyter an till läroplanen LGr11

FÅGELKUNSKAP FÖR FÖRSKOLAN

Vi tittar på höstens flyttfåglar och vinterns matgäster
vid fågelbordet och vad dessa tycker mest om att äta. Vi
jämför bilder och uppstoppade fåglar för att lära in de
vanligaste fåglarna både på landsbygden och i staden.
Förskola, vecka 35–50, mån–fre,
kl.10.00 och kl. 13.00, 1 tim
Biolog Jan Uddén

Stenmusslor, jättehavstulpaner och blåmusslor utgör merparten av skalbergen i Bräcke-Kuröd. På de kalkrika skalen
växer många blommor, t ex kalkdån, blåeld och väddklint. Till
dessa blommor kommer många fjärilar, humlor och blomfluStrandvial. Foto: Jan Uddén
gor för att hämta nektar och pollen. I området finns också
en hel del fåglar som rastar eller för att besöka fågelmatningen. Innan
besöket är det bra om ni tittar på You Tube:"…nära havet vill jag bo"
Förskola, åk 1–9, gymnasiet, vecka 35–44, mån–fre
(tid efter överenskommelse),
ca 2 tim
Biolog Jan Uddén

Björktrast. Foto: Jan Uddén
FJÄRSING,
RANDIG SJÖKOCK
OCH STÖRRE KANTNÅL

Under denna lektion får du lära dig mer om alla
våra fiskar i havet utanför bohuslänska kusten.
Om hajar och rockor, om fiskar som föder
levande ungar, om fiskar i alla regnbågens färger
m.m.
Åk 1–9, gymnasiet, vecka 35–50, mån–fre
kl. 10.00 och 13.00, 1 tim
Biolog Jan Uddén
Karminspinnare larv. Foto: Jan Uddén

Bred trollslända.
Foto: Jan Uddén

NATURLEKTIONER

BOHUSLÄNS FAUNA
OCH FLORA I URVAL

Kronhjort. Foto: Jan Uddén

Ett bildföredrag om den fantastiska biologiska mångfalden i det
lilla landskapet Bohuslän. Späckhuggare, lodjur, brunssprötade
skymningssvärmare, strandskatan, pilgrimsfalken, grönvita nattviolen
och fnösketickan är några av de djur och växter ni får bekanta med på
denna lektion.
Åk 1–9, gymnasiet, vecka 35–50, mån–fre, kl.10.00 och 13.00, 1 tim
Biolog Jan Uddén

SVAMPAR OCH SVAMPKUNSKAP

Skräcka med pulli. Foto: Jan Uddén

SPÅR FRÅN FÖRR

ARKEOLOGISKA LEKTIONER
FLINTABITAR
OCH KERAMIKSKÄRVOR

I museets magasin finns många föremål som
arkeologerna har tagit tillvara. Vad kan föremålen
berätta om människorna som en gång använde
dem? I denna lektion tar vi föremålen till hjälp för att
bekanta oss med de förhistoriska perioderna och
vi diskuterar hur det kunde vara att leva för riktigt
länge sedan. Vi funderar kring hur olika material
kan bevaras i marken och hur arkeologerna kan
lista ut så mycket utifrån skärvor av lera och sten.
5-årsgrupper, F–3, vecka 45–50, måndag och
torsdag ca 1 timme
Museipedagog/arkeolog Christina Toreld

Mönjevaxskivling.
Foto: Jan Uddén

Ni får lära er några av våra vanligaste matsvampar och giftsvampar.
Lektionen tar också upp svamparnas stora betydelse för de ekologiska systemen.
Åk 4–9, gymnasiet, vecka 39–44, mån–fre, kl.10.00 och 13.00, 1 tim
Biolog Jan Uddén

Keramikskärvor. Foto: Markus Andersson

Spår från förr. Foto: Världsarvsförskolan

Utanför skolans dörrar finns ett
landskap som ruvar på synliga
och osynliga spår från flydda
tider. Utrustade med karta och
fornminnesregister upptäcker
vi närmiljön kring skolan eller
vid en av era favoritplatser.
Under vandringen bekantar
vi oss med de förhistoriska
perioderna, vi funderar kring
hur landskapet har förändrats
och hur det kunde vara att
leva just på den här platsen för
länge sedan.
5-årsgrupper, F–3, vecka
39–43, torsdagar ca 2 timmar
Museipedagog/arkeolog
Christina Toreld
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Spår från förr. Foto: Världsarvsförskolan

KULTURHISTORISKA LEKTIONER
Bland kulturhistorie- och historielektionerna kan du som lärare från
förskola till gymnasiet hitta ett utbud som knyter an till läroplanen LGr11.

Stadsvandring. Foto: Jan Uddén

KÔRPEHÔLA (STADSVANDRING)

Affish Pia Hansson

HJÄRTATS RUM

En utställning om kärlek – varför? I den här utställningen kan man fördjupa sig i det underbara
och härliga med kärlek i ett historiskt perspektiv. Kärleken till barn, en nära vän, en förälder,
en partner. Hjärtats rum utgår från varje människas behov och längtan efter kärlek. Kärlek kan
också vara komplicerad och fylld av hinder och svårigheter. Det kan handla om kärlek mellan
människor av samma kön, kärlek mellan människor från olika religioner eller olika samhällsklasser.
I den här lektionen möter vi kärlekens alla faser och eleverna får prova leken som lekts i minst
300 år i Europa nämligen Sanning och konsekvens.
Årskurs 6–9, gymnasiet vecka 39–43 mån-ons, fre ca 2 tim, OBS! Halvklass
Museipedagog Elisabeth Corsander

GRÄNSLAND

Gränsland handlar om människor i Bohuslän: Jon i Kungahälla år 1135,
hertiginnan Ingeborg på Bohus fästning på 1300-talet, pigan Kerstin i
Ytterby på 1600-talet, änkefru Smitt på Marstrand år 1719 och drottning
Hedvig Elisabeth Charlotta i Uddevalla år 1814. Det handlar också om alla
Hertiginnan Ingeborg de människor som vandrat eller rott över den svensk-norska gränsen i norra
Bohuslän, för att handla, söka arbete, fly undan kriget, smuggla varor, hälsa
på släktingar, möta sin älskade. I den här lektionen träder två av huvudpersonerna fram
mer nämligen pojken Jon i 1100-talets Kungahälla och hertiginnan Ingeborg i 1300-talets
Bohuslän. Passar bra för er som vill veta mer om medeltiden. Vi tar reda på vad man åt,
hur man klädde sig, vad man lekte samt bekantar oss med vad arkeologen och historikern
gör, för att få veta mer om förr i tiden.
Årskurs 4–9, gymnasiet vecka 39–46, måndag, tisdag, onsdag, fredag ca 1,5 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander

Kam utställd i "Gränsland, Jons tid"

FÖREMÅLEN BERÄTTAR

I museernas samlingar finns flera olika historiska källor. Det
kan vara arkivmaterial, t. ex brev, testamenten, bouppteckningar och uppteckningar. I magasinen finns föremål från
flera århundraden. Ett stort arkeologiskt material från utgrävningar i Bohuslän bevaras också här. I denna lektion får
eleverna bekanta sig med olika slags historiska källor samt
historisk källkritik. Allt från skärvor till historiska dokument.
Årskurs 9, gymnasiet, vecka 39–46 mån-ons, fre ca 2 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander

ÅNGBÅTSRESAN

Följ med på en tidsresa ombord på ångaren Uddevalla.
Resan börjar vid ångbåtskajen där det händer många saker,
hästskjutsar som kommer och går, biljetter och fisk som säljs.
Vi lägger ut från ångbåtsbryggan och ombord finns förstås
ångbåtspersonalen, kapten, ångbåtsmaskinist, styrman, hoppilandkalle och servitrisen Sigrid men också sommargästerna som
ska ut till skärgården. Ångbåten stannar till i några småhamnar
och råkar ut för diverse äventyr innan den är tillbaka i Uddevalla
igen. Vi leker förr i tiden och barnen får roller som om det vore
en annan tid.
5- årsgrupper samt F klass, vecka
39–46, onsdagar, ca 1,5 tim
Endast förmiddagslektion med start
9.30.
OBS! Begränsat elevantal, 8–12 st/
tillfälle.
Ångbåtsresan. Foto: Cecilia Ahlsén
Museipedagog Elisabeth Corsander

Passet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar
i världen och belysning av rätten till asyl. Rollspelet är ett sätt att öka
förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt och arbeta för
humanitet och mänskliga rättigheter. Rollspelet äger rum på
Bohusläns museum tillsammans med spelledare från museet
och Röda Korsets ungdomsförbund.
Årskurs 9 och gymnasiet, vecka 36–49, mån–tors, 2,5 tim.
Bokning görs hos museipedagog:
Jan Udden, 0522-656548 eller jan.udden@bohuslansmuseum.se.

Bohusläns museum i samarbete med Röda Korset erbjuder det textbaserade
rollspelet På flykt. I rollspelet ”På Flykt” simuleras situationer som kan uppstå
om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Som deltagare ställs du
inför en rad svåra val där besluten kan ge kännbara konsekvenser. Rollspelet
är framtaget utifrån berättelser från människor som varit på flykt och utformat
för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som
känns i magen. Genom spelet ges möjlighet till eftertanke och reflektion om att
vara på flykt

ÄPPELMÄRKTA VISNINGAR
Samtliga visningar kan anpassas efter barn och unga med särskilda behov.
Kontakta gärna museets pedagoger med era önskemål

BOKNING AV SKOLPROGRAM

Kontakta respektive museipedagog
för bokning av lektion.
Bokning sker med fördel via e-post.

Etnolog, kulturhistoriker. Allmänt
kulturhistoriskt intresserad. Berättar gärna
om tidigare generationers levnadsvillkor vid
kusten och i jordbruksbygden.

Foto: Elisabeth Corsander

Förr kom julen vid en tidpunkt då alla förråden var
fyllda med mat. Julen innebar en välbehövlig vilopaus. Vi pratar om våra jultraditioner, tomtar, julklappspyssel och julgranar samt jullovet.
F-klass, årskurs 1–9, gymnasiet,
vecka 48–51,mån–ons, fre ca 1 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander

PÅ FLYKT

Elisabeth Corsander, museipedagog
elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se
0522-65 65 31, 070-200 18 54

HISTORISKA KÄLLOR

NU ÄR DET JUL IGEN,
NU ÄR DET JUL IGEN……….

Vette ur Bohusläns museums samlingar.

I museets samlingar finns många spännande föremål som
kan berätta om hur människor har levt och lever. Många
minnen knyts kring föremålen och flera generationer kan
ha olika minnen till samma föremål. Vi tittar på några av
museets föremål och tar reda på vad de kan berätta för oss.
Förskolan, årskurs F-9, gymnasiet vecka 39-46 mån-ons,
fre, ca 1 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander

KULTURLEKTION

I Uddevallas berg häckar mycket korp. Någon gång under
historiens lopp börjar man kalla staden ”Kôrpehôla”.
Stadsborna kallas då ”korpar”. I vår basutställning Kôrpehôla kan man följa Uddevalla stads historia. Det är ben från
medeltida måltid, kanonkulor från 1600-talets stridigheter
och skildringen av fabriksarbeterskans hårda arbete. Vi
börjar i museets utställning om Uddevalla stads historia
och bekantar oss med några av bilderna och föremålen
sedan går vi vidare ut på vandring i staden och ta reda på
mer. Följ med på en stadsvandring runt i Uddevalla och lär
känna din stad.
Årskurs 3–9, gymnasiet,
vecka 39–46, måndag,
tisdag, onsdag, fredag,
ca 1,5 tim
Museipedagog
Elisabeth Corsander

KONSTLEKTION
ARKEOLOGILEKTION

Christina Toreld, arkeolog
christina.toreld@bohuslansmuseum.se
0702-182520
Arkeolog med berättarglöd. Den tidiga
historien finns gömd i landskapet: i jorden, i
stenrösen och i föremål som blivit kvarlämnade. Den bara väntar på att bli upptäckt!

Birgitta Åhlund, konstpedagog
birgitta.ahlund@bohuslansmuseum.se
0522-656533, 073-322 96 50
Konstvetare med praktisk konstnärlig utbildning. En bild säger mer än tusen ord
– i upplevelsen av konst är tolkningarna
ofta lika många som antalet betraktare –
utmaningen med konst är att se, uppleva
och skapa mening!

BRA ATT VETA

Anmäl er alltid i receptionen när ni kommer till museet
för bokad lektion.
Får ni förhinder och inte kan komma till bokad lektion,
så ber vi er att meddela detta i så god tid som möjligt.
Medhavd matsäck kan, förutsatt att lokalen ej är upptagen
av annan verksamhet, ätas i Spisrummet. Boka in er i förväg.
HALVKLASS. När vi arbetar med halvklass får andra halvan
gå runt i museet på egen hand. En person från skolan måste följa med dessa elever.
ANSVAR. Det är alltid läraren eller annan skolpersonal som har ansvar
för eleverna när ni besöker Bohusläns museum.
AVGIFTSFRITT. All undervisning för skolor på museet.
AVGIFTSBELAGT. Besök i skolor, 300 kr + resetillägg.
Studiedag för lärare kan också erbjudas.
När vi planerar och genomför studiedagar
gäller andra kostnader som vi får diskutera från fall till fall
beroende på arbetets utformning.

PÅ UTFLYKT
För besök på tider
utöver skolprogram,
ta gärna kontakt
med våra pedagoger

NATURLEKTION

Jan Uddén, biolog
jan.udden@bohuslansmuseum.se
0522-65 65 48, 070-656 54 01
Biolog med ett brinnande intresse
för Bohusläns naturhistoria
och växt- och djurvärld.
Passionerad fågelskådare och naturguide.

SKAPANDE SKOLA
Regeringen satsar på mer kultur
De fyra årstiderna (beskuren), Jan Brueghel d.ä.
för barn i skolan!
Kulturella och konstnärliga uttryck
RESESTÖD
skall långsiktigt integreras i årskurs 1–9,
Det finns möjlighet
så att möjligheterna till eget skapande ökar.
att få resestöd för resa till museet.
Här vill vi vara med och bidra!
Hör av dig till din kommuns
Sök pengar för att vara med på en arkeologisk
kontaktperson för arrangörsstöd
undersökning, sy historiska kläder, levandegöra
eller se information på
badorten Gustafsberg anno 1899
www.kulturkatalogen.vgregion.se
eller göra ett konstprojekt. . .
Läs mer på Kulturrådets hemsida:
www.kulturradet.se

Besöksadress Museigatan 1, Uddevalla / Postadress Box 403, 451 19 Uddevalla, tel 0522- 65 65 00

www.bohuslansmuseum.se

