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KONST OCH BILDLEKTIONER
Konsten ger oss möjlighet att reflektera både över hur vi föreställer oss världen
och hur vi definierar oss själva. Hur stiluttryck och tekniker har förändrats över
tid. Att fördjupa sina kunskaper om konst handlar om att utforska olika perspektiv
och uttrycksmöjligheter och samtidigt ge plats för den egna tolkningen.

Över svartnat vatten, 2018 © Astrid Sylwan.

FÄRG – THE ACT OF PAINTING

Räddningsfilt för Kebnekaise, 2016 © Bigert & Bergström.

KLIMAT OCH HÅLLBARHET – FIXA KLIMATET!

Konstnärsduon Bigert & Bergström visualiserar viktiga samband mellan klimat och
mänsklig påverkan genom sin konst. Bland annat har de använt geoengineering som
metod för att pröva nya vägar. Verket Räddningsfilt för Kebnekaise är inspirerat av
försök som gjorts vid Rhôneglaciären i de schweiziska Alperna, där ett solreflekterande
material hindrar isen från att smälta under sommarmånaderna. Människan orsakar
påverkan på klimatet, men kan också anta utmaningen att fixa det! Vetenskapliga och
tekniska framsteg ger nya möjligheter för människan att agera. Vi tar del av verken i
utställningen och samtalar om olika förhållningssätt till klimat och miljöpåverkan.
Åk 6–9, gymnasiet, vecka 3–15, ca 1 tim
Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

Det brukar sägas att det första abstrakta konstverket
skapades av den ryske konstnären Vassilj Kandinskij 1911, men
här i Sverige målar Hilma af Klint abstrakt ungefär vid samma
tid, även om verken inte ställs ut. Under 1950- och 60-talet slår
minimalismen och den abstrakta expressionismen igenom.
Men hur ser det non-figurativa och abstrakta måleriet ut idag?
I den här lektionen gör vi nedslag i den abstrakta konsten.
Åk 6–9, gymnasiet, vecka 19–23, ca 1 tim
Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

NYFIKEN PÅ KONST?
– FÖR DE YNGSTA

Att möta de världar som konsten bjuder in till borde
alla få del av! I den här lektionen upplever vi konsten
genom att sätta ord på det vi ser: färg, form och
uttryck som sätter igång fantasin. Vi möter såväl
konst från 1600-talet som samtidskonst. Kom med
och var nyfiken på konsten tillsammans.
Förskolan, halvklass (max 10 barn), vecka 3–23,
mån–fre, ca 1 tim
Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

De fyra årstiderna, Jan Brueghel d.ä. © Bohusläns museum.

KONSTENS UTTRYCK
FRÅN UPPLEVELSE TILL TOLKNING

Varje upplevelse av ett konstverk är
personlig, men med kunskap kan man
också få en djupare förståelse för det man
ser. Vem är konstnären? Vilken tidsepok
är verket från? Hur är det gjort? Och vad
berättar det? Både det vi vet om verket
och våra egna tolkningar påverkar hur
vi uppfattar konsten. Vi samtalar och
gör enklare övningar tillsammans för att
uppleva och tolka det vi ser.
Åk 1–6, vecka 3–23, mån–fre, ca 1 tim
Lektionen anpassas utifrån årskurs,
Curator pedagogik, Birgitta Åhlund

SKALBANKARNA
OCH SKALBANKSMUSEET

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

MUSEIBIOLOGEN
KOMMER TILL SKOLAN

Om klassen jobbar med något naturorienterat
tema och behöver lite ”hjälp på vägen”, kan
jag komma till er skola och inspirera med
bildföredrag, monterade fåglar och/eller göra
exkursion i skolans närmiljö.
Förskola, f-klass åk 1–9, vecka 10–20, ca 2 tim
Biolog Jan Uddén

Guldbagge och humlebagge.
Foto Jan Uddén.

FFF – FÅGELKUNSKAP FÖR FÖRSKOLAN

Vad är det som är så speciellt med fåglar? De har sina
fantastiska fjädrar, de lägger ägg med alla möjliga mönster
och färger, de kan flyga över halva jordklotet, och alla sjunger
eller låter på olika sätt, det finns 25 000 000 lövsångare i
Sverige osv. Du får se och känna på olika fåglar och deras
fjädrar och klor. Vi lär oss att höra skillnad på några av Svenska
fåglars 10- i topp lista.
Förskola, f-klass. vecka 10–20, 1 tim
Biolog Jan Uddén

Under våren kan man studera olika växter och djurs uppvaknande och ankomst,
detta ämne kallas fenologi. Man kan göra flera besök med sin klass från slutet av
mars till början av juni, för att studera vårblommor, träd och buskars blad o blommor,
leta efter kräldjur och vattensalamandrar. Man kan också se de första dagfjärilarna,
humlorna och andra småkryp och lära sig några av våra småfåglars sångstrofer mm.
F-klass, åk 1-9, gymnasiet, vecka 11–23, ca 2 tim
Biolog Jan Uddén

VINTERSKÅDA
I HASSELBACKEN

Vi besöker platsen i Bäveån där
det samlar sig många änder, svanar,
måsfåglar, kråkfåglar och duvor. De
kommer dit för att många människor brukar
mata dem där när det blir snö och is. Vi kan
skåda fåglarna på nära håll och du får lära
dig varför de beter sig som de gör och hur
man ser skillnad på olika arter.
Åk 1–9, vecka 3–5, ca 1,5 tim
Biolog Jan Uddén

ÖVER FJÄLL
OCH FJORD

En bildresa bland vanliga och ovanliga
djur och växter i olika bohuslänska
landskap.
Från
skogarna
och
sprickdalarna i öster ut till skärgårdens
1000-tals öar och Skageracks öppna
vatten. Hur har vi människor påverkat
olika djurgrupper och växter genom
vårt skogsbruk, jordbruk, fiske och
stadsbebyggelse ?
Åk 1—9, gymnasiet, vecka 10–20, 1 tim
Biolog Jan Uddén

LEK OCH LÄR
– SPELA MEMORY

Koltrasthane. Foto Jan Uddén.

Myskbock, alkonblåvinge, kvarsit är några
av de växter, djur och stenar som är
landskapssymboler i Bohuslän, Dalsland och
Västergötland. Dessa och många andra får
du veta mer om när vi spelar Memory med
hela klassen.
Åk 1–6, vecka 10–20, 1 tim
Biolog Jan Uddén

ARKEOLOGISKA LEKTIONER
LIVET MELLAN HAV OCH
LAND UNDER 10000 ÅR

Eldslagningsflinta.
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 botaniserar i museets utställningar och letar spår
från de allra första människorna i Bohuslän. Därefter tar vi i en workshop hjälp av
arkeologiska föremål från 1500-tal till så långt som 10000 år tillbaka i tiden och
funderar på frågorna: 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 6–13, tis–ons ca 1 tim
Museipedagog/arkeolog Christina Toreld

Tumlare i Hakefjorden.
Foto Jan Uddén.

VAD HÄNDER I HAVET?

Vi upplever stora förändringar i vårt kusthav i Bohuslän. Hur kan man
se dessa förändringar hos både stora och små djur i havet och bland
skärgårdsfåglarna, samt livet i tångbälten och i ålgräs-ängarna. Vi tittar
på bilder och gör besök i Bohushallen för att illustrera detta.
Åk 1–9, gymnasiet, vecka 3–5, 10–20, 1 tim
Biolog Jan Uddén

SPÅR FRÅN FÖRR

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 17–22,
tis–tor ca 2 tim
Museipedagog/arkeolog Christina Toreld
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Spår från förr. Foto Världsarvsförskolan.
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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)

Foto Bohusläns museum.

MIN DJURISKA PARK

I utställningen Min djuriska park möter ni ett 40-tal djur som är sammanfogade av olika saker.
Prylar som vi människor omger oss med i vardagen. Varje individ har fått sin unika karaktär
av sitt material – en fladdermus gjord av paraplyer, dammsugar-munstycken som förvandlats
till en apa eller en 3,5 meter lång krokodil gjord av bildäck. Alla dessa djur möter ni i parken.
De återvunna materialen öppnar upp för tankar kring vad saker och ting har för ursprung och
vilka egenskaper som dessa saker och ting ger djuren.
Lektionsalternativ 1: Vi tittar på närmare utställningen och inspireras därefter får eleverna
skapa egna djur utifrån återvinnings material.
Årskurs f–6, vecka 6–14, mån–ons, fre
Museipedagog Elisabeth Corsander och arkeolog Christina Toreld
Lektionsalternativ 2: Mini-safari i ”Min djuriska park”. Vi gör en mini-safari i den djuriska
parken och studerar de olika arternas speciella karaktärer och utseende. Kanske kan vi förstå
något om dessa fantastiska djurs ursprung och evolutions historia.
Årskurs f–6, vecka 5 samt 9–14, mån–fre
Museipedagog Jan Uddén

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 de människor som vandrat
eller rott över den svensk-norska gränsen i
norra Bohuslän, för att handla, söka arbete, fly
Hertiginnan Ingeborg.
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-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 4–22, mån–ons, fre, ca 1,5 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander

FÖREMÅLEN BERÄTTAR

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 14–22,
mån–ons, fre, 1 tim
Museipedagog
Elisabeth Corsander

HISTORISKA
KÄLLOR

I museernas samlingar finns flera olika historiska källor.
Det kan vara arkivmaterial, till exempel 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 4–9, gymnasiet,
vecka 4–22, mån–ons, fre, ca 2 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander
och arkeolog Christina Toreld

Ångbåtsresan. Foto Cecilia Ahlsén.

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, 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 4–22, ons, ca 1,5 tim
Endast förmiddagslektion med start 9.30
OBS! Begränsat elevantal, 8–12 st/tillfälle
Museipedagog Elisabeth Corsander

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 4–22, mån–ons, fre, ca 1 tim
Museipedagog Elisabeth Corsander

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.

NATURLEKTION
ARKEOLOGILEKTION

KULTURLEKTION

Elisabeth Corsander, museipedagog
elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se
0522-65 65 31, 070-200 18 54
Etnolog, kulturhistoriker. Allmänt
kulturhistoriskt intresserad. Berättar gärna
om tidigare generationers levnadsvillkor vid
kusten och i jordbruksbygden.

Foto Elisabeth Corsander.

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!

KONSTLEKTION

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.

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

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.

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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