KONST OCH BILDLEKTIONER
Samtidskonst och konsthistoria ger oss möjlighet att reflektera både över hur vi föreställer oss världen
och hur vi definierar oss själva. Hur stiluttryck och tekniker har förändrats. Att fördjupa sina kunskaper
om konst handlar både om att bejaka ett utforskande av olika perspektiv och uttrycksmöjligheter och
att ge plats för den egna tolkningen.

Britt Ignell, Reminiscenser, 2018. © Foto Britt Ignell.

MÖT KONSTEN: BRITT IGNELL

Theodor Lundberg, Kungastatyn, 1915. Foto Bohusläns museum.

Ulf Rollof, Octopus, 2001. Foto Bohusläns museum.

OFFENTLIG KONST – TVÅ EXEMPEL

Vad är offentlig konst och hur ser den ut i olika tider? På Uddevalla torg står sedan 1915
en staty av Theodor Lundberg som föreställer Karl X Gustav och hans rådgivare Erik
Dahlberg. Under några månader 2018 står skulpturen ”Octopus” av Ulf Rollof tillfälligt
placerad bredvid museiparken i Uddevalla. Vilka värden är det som kommuniceras
och hur samspelar dessa uttryck med den omgivande miljön? Vi diskuterar och får
perspektiv på konsten i våra gemensamma rum.
Åk 6–9, gymnasiet, vecka 36–39, mån–fre, ca 1,5 tim
Lektionen anpassas utifrån årskurs, Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

Britt Ignell rör sig fritt mellan olika material, i så väl form som
text. Hon arbetar både med det konkret föreställande och med
abstrakta former. Hav och natur är en stor inspirationskälla
och återkommer som motiv i olika gestaltningar. Möt ett
konstnärskap som tar sin utgångspunkt i fragmentet och det
ofullständiga minnet både i sitt formspråk och i sitt skrivande.
Åk 1–9, gymnasiet, vecka 39–46, mån–fre, ca 1 tim
Lektionen anpassas utifrån årskurs
Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

SE KONSTEN – FÖR DE YNGSTA

När man upplever konst använder man alla
sinnen. Man uppfattar färger, linjer och får egna
associationer. Kanske blir man nyfiken och vill veta
mera om det man ser? Tillsammans gör vi nedslag
i den äldre och samtida konsten på Bohusläns
museum.
Förskolan, f-klass, vecka 35–51, mån–fre, ca 1 tim
Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

SE KONSTEN

– TOLKA OCH FÖRSTÅ

Varje upplevelse av ett konstverk är
personlig, men med kunskap kan man
skapa en djupare förståelse av det
man ser. Mot bakgrund av konstnären,
olika tidsepoker och konstarter kan
man placera in verket i tid och rum.
Men också våra egna erfarenheter
påverkar hur vi uppfattar konsten.
Vi samtalar och gör enklare övningar
tillsammans för att utmana vårt sätt
att se.
Åk 1–9, vecka 35–51, mån–fre,
ca 1 tim
Lektionen anpassas utifrån årskurs
Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

Carl Fredrik Hill, Seinelandskap med popplar. © Foto Bohusläns museum

Bigert & Bergström, Winterization, 2017. © Foto Johan Bergmark.

MÖT SAMTIDSKONSTEN:
BIGERT & BERGSTRÖM

I konstnärerna Bigert & Bergströms arbeten är miljö och
klimatfrågorna centrala. De undersöker vetenskapliga och
sociala frågeställningar som diskuteras i samtiden och
närmar sig sina ämnen med både humor och allvar. Likt
moderna upptäcktsresande utforskar de spänningen i mötet
mellan teknologi, människa och naturkrafter och utmanar vår
upplevelse av oss själva och världen.
Åk 1-9, gymnasiet, vecka 50-51, mån-fre, ca 1 tim
Lektionen anpassas utifrån årskurs
Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

NATURLEKTIONER
Bland naturlektionerna kan du som lärare från förskola till
gymnasiet hitta ett utbud som knyter an till läroplanen LGr11
Gråtrut med kantnål i näbben.
Foto Jan Uddén.

FÅGELKUNSKAP FÖR FÖRSKOLAN

Kossorna i Kuröd skalbankar.

Blodvaxskivling Kuröd skalbankar.
Foto Jan Uddén.

Vi studerar främst de fågelarter som finns i närheten där vi bor.
Vilka som gästar våra fågelmatningar och vad de äter. Vi tittar
även på vilka flyttfåglar som passerar Bohuslän under hösten.
Monterade fåglar och bilder.
Förskola, vecka 35–50, mån–fre, kl. 10.00 och 13.00, 1 tim
Biolog Jan Uddén
Ormvråk.
Foto Jan Uddén.

SVAMPKUNSKAP

Det finns många svampar som är goda
matsvampar, det finns de som är giftiga och
många är vackra. Vi tittar både på insamlade
svampar och illustrationer av olika svampgrupper,
för att lära skilja på de vanligaste arterna. Besök
gärna vår stora svamputställning 20–23 september.
Årskurs 1–9, gymnasiet, vecka 37–41, mån–fre,
kl. 10.00 och 13.00, 1 tim
Biolog Jan Uddén

Gulröd blombock på
ängsvädd. Foto Jan Uddén.

Foto Jan Uddén.
SKALBANKARNA
OCH SKALBANKSMUSEET

Vi tittar på skalen från stenmussla, jättehavstulpan och flera
arter snäckor som legat på Kuröd i över 10 000 år. På den
kalkrika skaljorden blommar fortfarande kalkdån, blåeld,
färgkulla med flera fram till september. Fjärilar och många
andra insekter lockas till de blommande örterna. Under hösten
kan man se många fågelarter som besöker fågelmatningen
i naturreservatet. Innan besöket är det bra om ni tittar på
YouTube: ”Nära havet vill jag bo”. Där får du se hur inlandsisens
avsmältninmg, det kalla djupa havet och landhöjningen skapade
skalbankarna.
Förskola, årskurs 1–9, gymnasiet, vecka 35–43,
mån–fre (tid efter överenskommelse), ca 2 tim
Biolog Jan Uddén

VÄXTER OCH DJUR I BOHUSLÄNS NATUR

– EN HYLLNING TILL DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

Ett bildföredrag som visar både sällsynta och vanliga blommor, insekter,
fåglar, fiskar och däggdjur som förekommer i Bohusläns många olika
naturtyper. Ni får lära varför vissa arter ökar och andra minskar i antal,
samt hur de är anpassade till sina livsmiljöer.
Årskurs 1–9, gymnasiet, vecka 35–50, mån–fre,
kl. 10.00 och 13.00, 1 tim
Biolog Jan Uddén

Ängspärlemorfjäril på blåeld.
Foto Jan Uddén.

SPÅR FRÅN FÖRR

ARKEOLOGISKA LEKTIONER
LIVET MELLAN HAV OCH
LAND UNDER 10 000 ÅR

Hartsrosnypon Kuröd skalbankar.
Foto Jan Uddén.

Krukskärva
från bronsålder.
Foto Bohusläns museum.

I alla tider har havet varit viktigt men vilka spår finns kvar av människorna som
levde med havet som granne för längesedan? Vad har de lämnat efter sig och
vad kan de berätta för oss? Vi besöker utställningen ”Spåren efter sjöfararna”
och bekantar oss med paret Magdalene Iversdatter Banner och Iver Krabbe af
Østergaard som levde på 1500-talet. Efteråt arbetar vi oss så långt som 10 000
år tillbaka i tiden med hjälp av arkeologiska föremål från museets magasin. Hur
bevaras olika material i marken och på havets botten? Hur kan arkeologerna få reda
på så mycket om människors liv utifrån trasiga skor, krukskärvor och flintabitar? Vi
diskuterar också vilka spår vi lämnar efter oss idag och vad de kommer att berätta
om oss i framtiden.
Förskola, f–6, vecka 45–49, måndag–torsdag, ca 1 tim
Museipedagog/arkeolog Christina Toreld

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.
Förskola, f–6, vecka 40–43,
tisdag–torsdag, ca 2 tim
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.

RÖSTER FRÅN KRIGET

– LIVET I SKUGGAN AV KARLXII

Affish Pia Hansson.

GRÄNSLAND

Det stora nordiska kriget är brinnande nära det hade
startat år 1700 när danskarna förklarade krig mor
Sverige. Vi låg då redan i krig med Ryssland och
freden kom först 1721. Kriget tärde på befolkningen
i Uddevalla och Bohuslän. Skatterna höjdes och
Uddevalla blir sjukstuga åt sjuka soldater som
slussades hit. Uddevalla skulle ge mat och husrum
åt soldater, legoknektar och krigsfångar samt åt
trossföljet, det vill säga kvinnor och barn. När vi
pratar krigshistoria så är det oftast kungen som står
i centrum och soldaterna som ett kollektiv. I den här
utställningen är det istället individen som fått sin röst
hörd och med utgångspunkt från Uddevalla följer vi
fem livsöden och deras liv i skuggan av Karl XIIs krig.
Det berättar om könsroller, mångfald i ledet, fake
news, sägner, myter och om hur människor från olika
klasser påverkas av att vara mitt i en krigsmakt.
Årskurs 4–9, gymnasiet, vecka 39–44,
mån–ons & fre, ca 1 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander

Stadsvandring. Foto Jan Uddén.

KÔRPEHÔLA (STADSVANDRING)

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 39–42, mån–ons
& fre, 1 tim
Museipedagog
Elisabeth Corsander

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 de människor som vandrat eller rott över
den svensk-norska gränsen i norra Bohuslän, för att handla, söka arbete, fly undan
Hertiginnan Ingeborg.
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-talet 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 vad arkeologen och
historikern gör, för att få veta mer om förr i tiden.
Årskurs 4–9, gymnasiet, vecka 39–46, mån–ons & fre, ca 1,5 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander

SVARTA ÖRNEN

Ända sedan människor började färdas
över Skagerarrak, Kattegatt och Östersjön
har fartyg blivit plundrade i dessa
farvatten. Var det då någon skillnad på
att vara laglig kapare eller illegal pirat? I
den här utställningen berättas historien
om Skagerraks kapare som till skillnad
från pirater hade kungligt tillstånd att
göra detta genom s.k. Kaparbrev. Kort
introduktion till utställningen som sedan
upptäcks och upplevs på egen hand.
4–5-årsgrupper samt F-klass, årskurs 1–3,
vecka 39–44 mån–ons & fre
OBS! Utställningen har en begränsad
yta, max elevantal 10st/tillfälle
Museipedagog Elisabeth Corsander

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

FRISTAD

– ETT SVAR PÅ FÖRFÖLJELSE OCH FÖRTRYCK

Yttrandefriheten är en av de allra mest grundläggande friheterna i Sverige. Men
över hela världen inskränks människors yttrandefrihet genom att de utsätts för
hot, förföljelse och försvinnanden. En utställning som berättar om fristadsarbetet i
världen, Sverige och Uddevalla och lyfter betydelsen av yttrandefrihet och demokrati.
Fyra fristadsstipendiater, kvinnor och män från olika länder och med olika yrken, har
bidragit med sina livsberättelser och erfarenheter. Under lektionen pratar vi om
begreppet fristad. Vad betyder det, varför behövs det?

Ångbåtsresan. Foto Cecilia Ahlsén.

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

I museets samlingar finns många spännande föremål som
kan berätta om hur människor har levt och lever. Många
Vette ur Bohusläns museums samlingar.
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

Eleverna får möjlighet att reflektera kring begreppet yttrandefrihet.
Vem sätter gränser för vår frihet att uttrycka oss?
Årskurs 7–9, gymnasiet, vecka 35–43, mån–fre, kl. 10 och kl. 13,
halvklass, 45 minuter
Sofie Henryson, utställnings-och programantikvarie,
sofie.henryson@bohuslänsmuseum.se, 0522–656523
Jan Uddén, museipedagog, jan.udden@bohuslansmuseum.se, 0522–656548

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.

I museernas samlingar finns flera olika historiska källor. Det kan vara arkivmaterial, till exempel brev, testa
menten, 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 4–9, gymnasiet, vecka 39–46,
mån–ons & fre, ca 2 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander
och arkeolog Christina Toreld

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, hopp- iland kalle 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
Museipedagog Elisabeth Corsander

FÖREMÅLEN BERÄTTAR

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

Foto Elisabeth Corsander.

ÅNGBÅTSRESAN

– OM ATT VARA KAPARE

KULTURLEKTION

HISTORISKA
KÄLLOR

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, Curator pedagogik/konst
birgitta.ahlund@bohuslansmuseum.se
0522-656533, 073-322 96 50
Konstvetare som vill inspirera.
I konsten finns så mycket att upptäcka
som både utmanar och gör oss delaktiga!
Konstupplevelse och reflektion = SANT!

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
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