
lärarhandledning
  
Borås Bright Art 
- Internationell ljuskonst

Denna lärarhandledning innehåller en presentation av utställningens tematik  
och konstnärer. Texterna är sammandrag från utställningskatalogen. Efter detta 
följer instruktioner, tips och förslag på olika sätt att närma sig och arbeta med 
utställningen och frågeställningar som kan vara intressanta att ta upp. Den är 
utformad med grundskolan och gymnasieskolans läroplan i åtanke och kan  
kopplas till flera olika ämnen såsom bild,  samhällskunskap och NO. 

Detta är ett hjälpmedel för förmedling av konsten även om ni besöker utställ
ningen utan att träffa museets pedagog och handledningen ska kunna använ
das såväl inför besöket på museet, som i ett vidare arbete med utgångspunkt i 
utställningen efteråt. Inför ert besök kan ni med fördel berätta om utställningen 
för gruppen utifrån detta material så att de är förberedda på vad de kommer 
möta. Mötet med konst är ofta omvälvande och förberedelse skapar trygghet i 
nya sammanhang.

Om utställningen

Borås Konstmuseum fokuserar på att utforska ljus och projektionsbaserad 
konst i en stor utställning som visas i museet och i stadsrummet. Via visuella och 
audiovisuella uttryck undersöks ämnen som belyser perceptionen av omvärlden, 
filosofiska föreställningar och naturvetenskapliga fenomen. Utställningen reflek
terar även över ämnen som slår an till globala samtidsaktuella frågor om miljö, 
sociala och samhälleliga händelser.

Återkommande i flera verk är intentionen att fånga naturvetenskapliga företeel
ser som att återskapa hur ljuset samspelar med olika ytor, essenser och material. 
Det kan handla om gestaltad rymd, kemiska sammansättningar, optiska element 
eller hur ljuset framträder när det möter vattnet. Ljud, ljus, mörker, mönster, 
färger och former är alla betydande komponenter som påverkar vår varse
blivning av verkligheten på ett djupgående plan. Komplexa fenomen som ljus och 
mörker, ordning och kaos, liv och död, vetenskap kontra magi, bildar varsin sida 
av samma mynt och ger grund att reflektera över uppfattningen av verkligheten 
som den ter sig för oss.

Ljusets universella väsen som markör för rymd, rytm, tid och rörelse, dess 
symboliska betydelse och livsavgörande roll förbinder oss över kulturer och 
generationer. Verken utgår från olika skala och pendlar mellan mikro och makro
perspektivet, griper an och förkroppsligar universums oändlighet eller 



beståndsdelar i den enskilda människokroppen. Uttryck för såväl det biologiskt 
som det sociologiskt sammankopplade representeras. Andra verk belyser frågor 
om mänskliga relationer och strukturer; som det ständigt vakande överhetens 
öga, metaforer för flykt och förflyttning eller barns poetiska ord om framtiden 
och vad som är ljus eller mörker för dem.

Borås Konstmuseum ansvarar, utöver det museala uppdraget, för stadens 
offentliga konst och konstbiennalen. Som en koppling till detta, och för att berika 
stadens gemensamma ytor under den mörka årstiden, görs en stor satsning på 
konstnärliga uttryck i det offentliga rummet. Även museets uppdrag rörlig bild 
vävs samman med mediet ljus och tekniskt avancerade installationer i en experi
mentell och sinnlig utställning att för en stund förlora sig i.

I utställningen medverkar: Matej Bizovičar, Mikael Ericsson, Tamar Frank, 
Paul Friedlander, Bertrand Gadenne, Ema Kobal, Lena Mattsson, Raha Rastifard, 
Egill Sæbjörnsson, Yoko Seyama, Aleksandra Stratimirović, Beam Team, 
Cecilia Ömalm, Rune Guneriussen, Kari Kola

Matej Bizovičar (f.1969) bor och verkar i Ljubljana, Slovenien

Matej Bizovičars färgglatt fluorescerande oregelbundna former för tanken till 
fossiler, urtidsdjur eller kanske bakterieliknande kluster. Han leker med bilder 
från science fictionvärldens estetik som märkliga organismer eller kanske virus 
som flyr från labbet. Med ett fantasifullt uttryck förmedlar konstnären frågor 
om främlingskap, utanförskap och människans rädsla för det som uppfattas som 
annorlunda. Innehållsmässigt belyser verket även strömmar av människor på flykt 
och individer som inte har lika stor rörelsefrihet som fiskstimmet i verket  
Refufish. I Borås associerar formernas placering till märkliga varelser eller  
grödor i ett magiskt eller kanske radioaktivt träd.

Mikael Ericsson (f.1959) bor och verkar i Halmstad, Sverige

Mikael Ericssons animerande verk Street Anim tecknas lekfullt fram på marken 
framför betraktarens fötter och uppmuntrar till interaktion. Det innefattar tre 
projektioner där handtecknade skisser parallellt flödar ut över marken och sedan 
omformas till något annat. Verket synliggör tankeprocesser och presenterar 
en associationsrik visuell kavalkad formad av företeelser och fenomen vi männi
skor producerar och omger oss av. Ericsson medverkar även inne i museet med 
verket Cave Anim, som kan läsas som en pendang till Street Ani´m. I ett mörkt 
grottliknande rum möts vi av myllrande animationer som en rörlig grottmålning 
eller resa i vårt inre? I båda verken arbetar Ericsson med improvisation, det finns 
inget klart regisserat narrativ utan bilderna är komna spontant. Medan Street 
Anim tar sig an verkligheten med alla sina världsliga objekt och absurditeter 
fokuserar Cave Anim mer på de inre objekten, hur vi kommunicerar i världen och 
med oss själva.
 



Tamar Frank (f.1974) bor och verkar i Hilversum, Nederländerna

Tamar Frank intresserar sig för ljus, rymd och processen för visuell perception. 
Hon arbetar ofta platsspecifikt och får oss att omdefiniera och analysera den 
omgivande visuella världen. I stadsparken medverkar Frank med Lichthalo, vilka 
är lysande glorior placerade runt tre majestätiska träd. De finstämda gloriorna 
såväl synliggör som samexisterar med trädet där de formar en sorts yttre ringar 
eller beskyddande cirkel. Glorian kan ses som en symbolisk hyllning till trädens 
betydande roll som stadens och jordens lungor. Inne i museet visas Interlaced, 
där Frank skapat en rumslig installation bestående av fosforescerande trådar 
och LEDljus, där åskådaren spelar en aktiv roll att upptäcka verket när det glö
dande uppenbarar sig framför ens ögon. Tolkat som en främmande framträdande 
dimension eller som upplevelsen av ett tillfälligt naturfenomen skapar Franks 
poetiska installation en lång efterklang. 

Paul Friedlander (f. 1951) bor och verkar i London, Storbrittanien

Paul Friedlanders konstnärliga tonvikt ligger på skapandet av storskaliga och till
fälliga platsspecifika installationer. I utställningen medverkar han med totalinstal
lationen Hand of the Galaxy. Spiraler, rytmiska vågor av ljud och ljus får rummet 
att vibrera, matematiska formler och koder radas upp framför våra ögon. Var 
exakt vi befinner oss är svårt att definiera, precis som var vi är på väg, då tid och 
rum integreras och tycks upphävt. Friedlander betraktar sig som ljusskulptör 
och är en naturvetenskapligt orienterad konstnär. För att förstå Friedlanders 
konstnärskap i ett större perspektiv kan det vara intressant att veta att han 
först studerade och även avlade en examen i fysik. Efter ett besök på en utställ
ning med kinetisk konst på Hayward Gallery i London inspirerades Friedlander 
att byta inriktning, vilket resulterade i ytterligare en examen i konst. Då han upp
levde att konstvärlden inte var öppen nog för idén om vetenskapliga konstnärer, 
arbetade han istället under en tid med scenljus och scendesign. 

Bertrand Gadenne (f. 1951) bor och verkar i Roubaix, Frankrike

Naturen är en grundläggande utgångspunkt och inspiration i Bertrand Gad
ennes verk. Med sina närgångna studier och ofta lekfulla återgivningar av djur 
får Gadenne oss att reflektera över såväl mänskliga beteenden och mönster, som 
vilket utrymme djurliv ges idag. I det moderna samhället och städernas framväxt 
minskar djurens naturliga habitat, där de får ge vika för mänsklig utbredning 
och de miljömässiga konsekvenser som följer med det. Gadenne leker i sina verk 
med skala vilket bidrar till den överraskande effekt hans projektioner har när de 
integreras i den urbana miljön. De skapar förundran, fascination och bär delar av 
både humor och allvar. I fönstren till tomma butikslokaler låter Gadenne djuren 
ta sin plats, lysa med sin närvaro, samt gestalta något oväntat och sällsynt som 
förändrar och påverkar relationen till omgivningen i stort.



Rune Guneriussen, (f.1977) bor och verkar i Vestfossen, Norge

Guneriussen arbetar konceptuellt och platsspecifikt, främst ute i naturen, där 
han låter sina verk röra sig mellan installation och fotografi. I första hand  
arbetar han med tredimensionella gestaltningar, men hans verk transformeras 
och förlängs ofta i tvådimensionell form, via fotografiet. Genom att arbeta med 
tidskrävande utdragna processer skapar han installationer som ställer frågor 
om och undersöker människans relation till den omgivande naturen. Objekten, 
platsen, tiden och den berättelse som växer fram är essentiell för hela verkets 
varande. Hans metod förhåller sig till balansen mellan natur, mänsklig kultur och 
alla undernivåer av vår egen existens. Verket En lampe på bordet brenner, vars 
titel härrör från den norske poeten Herman Wildenwey, reflekterar över frågor 
om människans bruk av naturens resurser, utbredning av städer, eller hur männis
kan tar sig till orörda platser eller andra planeter och koloniserar dem. Det  
finns ett starkt narrativ i hans verk och en association till filmiska eller litterära  
uttryck.

Ema Kobal (f.1997) bor och verkar i Ljubljana, Slovenien

Ema Kobal medverkar med verket The Observer som spejar ut från en fasad i 
stadsrummet. Den gula lysande ansiktssilhuetten med det rörliga ögat har vid en 
första anblick en lekfull ton, men lyfter vid närmare eftertanke dubbelbottnade 
perspektiv; en vänligt vakande uppsyn med glimten i ögat kontra det bevakande 
kontrollerande ögat. Verket väcker komplexa idéer om en föreställd allseende 
kraft, eller tankar om bruket och utvecklandet av alltmer raffinerade makt
uttryck och övervakningstekniker. 

Kari Kola (f. 1978 ) bor och verkar i Joensuu, Finland

Kari Kolas uttrycker att hans största passion är att skapa stora platsspecifika 
utomhusinstallationer där han hela tiden tänjer på ljuskonstens gränser till nya 
dimensioner. Han arbetar med den rådande omgivningen såsom natur, specifika 
landmärken och historiska platser. Han kastar nytt ljus på dem genom att använ
da dem som sin canvas, där det konstnärliga ljuset bildar färgerna och motivet. 
Med sitt sätt att arbeta synliggör han platserna på ett alternativt sätt och 
bygger därmed upp påtagliga och ofta magiska stämningar där fantasin får spela 
fritt. I Borås har Kola låtit Krokhallsberget träda fram i en ny kreativ skrud av 
kalla vintriga toner med verket Cool Hill. Kola är autodidakt och har varit in
tresserad av ljus så länge han kan minnas, han ville lära sig att använda ljuset för 
att kunna utnyttja det mörker som omger oss under de långa mörka årstiderna.

Lena Mattsson (f.1966) bor och verkar i Malmö, Sverige

Lena Mattsson intresserar sig för människans relation till och perception av 
omvärlden, tid och rum. Hon utgår ofta från till synes vardagliga situationer som 
längs vägen förskjuts och får oss att ifrågasätta tillvarons grundvalar. Hon leker 
ofta med skala i sina verk och hennes verk framträder på oväntade men  



skräddarsydda platser. Mattssons verk Gone Fishing föreställer ett fiskande 
barn som drar upp objekt ur vattnet och verket belyser frågor om mil
jöförstöring och människans syn på naturen. Det som dras upp från botten av 
vattnet väver oss också samman med föregående generationer, med människors 
kollektiva varande och beteenden och når in till frågor om vårt eget inre djup. 
Inne i museet ställs besökaren inför en tillsynes ömsint gestalt som framkallar 
tankar om ett sorts naturväsen. På en trädrot blåser ett barn ut och återak
tiverar ett ljus i en cykel som slår an till årsringarnas form och tidens samman
länkande loop. Verket Roots förhåller sig till rötter såväl rent fysiskt som på ett 
metaforiskt plan. Hela installationen skapar dubbelbottnade associationer och 
visar på något sätt hur allt hänger ihop  början, slutet, evigheten. Verken som 
gestaltas ute och inne länkas samman innehållsmässigt och kan läsas som en  
triptyk. Mattsson är skicklig på att skapa stämningar och tar med oss på en resa 
där vi slungas mellan spänning, sensibilitet, magi, realism och symboliska under
toner. Verkens tillhörande musik är skapad av Conny CA Malmkvist, musiker, 
konstkritiker och filosof.

Raha Rastifard (f.1974) är en Iransk-tysk konstnär som bor och verkar i 
Stockholm, Sverige

Raha Rastifard medverkar med  ljusskulpturen The Third Line/Den 3:e linjen. 
Skulpturen är en permanent gestaltning och det senaste tillskottet i Borås stads 
rika offentliga konstutbud. Verket har inspirerats av den persiska 11001200
tals poeten och mystikern Shams Tabrizis filosofi om ”den tredje linjen”. Teorin 
beskrivs som ett vägledande ljus för svåra val, en försvarslinje mot distraktioner 
och en strimma av hopp att hålla fast vid när allt annat förefaller falla isär. Skulp
turen är inspirerad av både europeisk och persisk arkitektonisk stil. Formen på 
skulpturen är influerad av nygotisk arkitektur, som harmonierar med den närlig
gande Gustav Adolfs kyrka. Skulpturens utstansade mönster härrör från per
siska arkitektoniska blommor, daterade till 500talet. 

Verket inspireras ytterligare av komplexa system i naturen, med dess former och 
geometriska strukturer. Rastifard menar att skulpturen för henne representerar 
en resa genom historien, där hon har kombinerat en mängd fascinerande ele
ment till en skulptur. Den inkluderar både konst, arkitektur, filosofi och historia, 
men också vår tids tekniska signatur. Skulpturen som på dagen är en glänsande 
metallskulptur som återspeglar objekt i omgivningen bildar på kvällen, via det 
inifrån kommande ljuset, abstrakta projicerade mönster på den kringliggande 
miljön.

Egill Sæbjörnsson (f.1973, Reykjavik Island) bor och verkar i Berlin, Tyskland

Egill Sæbjörnsson uppfattar konst, kultur och natur som oskiljaktiga fenomen 
som alla handlar om människans koppling till sin miljö. Han synliggör med sina in
stallationer, projektioner och teknologiska bruk relationen mellan det digitala och 
den fysiska närvaron i vår tid. I den rumsliga installationen Wanderland utforskas 
ljusets rörelser i relation till omgivande objekt. Det dukade bordet med landskap 



av glasobjekt skapar poetiska reflektioner och låter ljuset spela fritt, brytas och 
forma olika mönster på väggen. Dessa rörliga former av ljus och skugga, tillsam
mans med de animerade lekfulla inslagen och ljudbildens klang, skapar en kontra
strik helhet och upplevs samtidigt både skört och kraftfullt. I det mindre rummet 
visas verket Flower Vase (I,III,IV), som är en digitalt överförd teckning av blom
mor i en vas, vilken projiceras på ett gipsobjekt. Teckningen utvecklas långsamt, 
tills den är färdig och börjar sedan sakta blekna bort, bara för att processen 
därefter börjar om. Verket handlar om att värna om de enkla tingen; i glädjen att 
teckna, skapa och i att finnas till.

Yoko Seyama (f. 1980, Tokyo) bor och verkar i Berlin, Tyskland

Yoko Seyamas verk Saiyah #2.8 utforskar och synliggör optiska fenomen samt 
hur ljus och färg framträder och uppfattas av oss människor. Installationen 
utgörs av en teknisk konstruktion som genom att kombinera en stark dagsljus
likande ljusstråle och roterande färgade spektrala glasplattor utvecklar olika 
kompositioner och kombinationer av färg  vilket skapar den levande och färg
sprakande installationen i det annars vita tomma utrymmet. Det hela skapar effe
kten av en gigantisk prisma, abstrakt målning eller kanske känslan av att omslutas 
av en regnbåge. Det är ett naturvetenskapligt uppbyggt och undersökande verk 
med en kraftfull visuell estetisk effekt. Att Seyamas bakgrund är arkitektur och 
scenkonst är inte överraskande när man kliver in i hennes rumsliga gestaltning. 
Titeln refererar till kombinationen av de japanska orden ”Sai” och ‘Aya” som bety
der ”färgrik” och anspelar på att en enda vit ljuskälla kan förvandlas till så många 
färger.

Aleksandra Stratimirović (f.1968 Serbien) bor och verkar i Stockholm, Sverige.

Underworld är en skulptural installation med magiskt lysande gestalter som 
skildrar en imaginär liten undervattensbosättning som tagit sig upp på land och 
förbinder den kända världen med en mer okänd föreställningsvärld. Projektet 
har sitt ursprung i syftet att uppmärksamma havsliv och dess ömtåliga miljö. 
Skulpturerna har tillverkats med hjälp av kasserat fiskematerial som samlats in 
från havsbottnen, material som väver samman lager av berättelser och tid vilket 
förbinder vår tid med det förflutna och historien. Till verket hör ett ljudlandskap 
som kombinerar ljud hämtade från havs och stadsliv.

Great Minds är ett dynamiskt monument som hyllar idéers födelse och relaterar 
till alla kreativa människor. Verket består av två monumentala hjärnor i dialog, 
vilka utför aktiv lysande brainstorming. En oundviklig fas av varje kreativ process 
formas här bildligt, med hjälp av ljus, för att betona födelser av unika idéer och 
sprakande aktiviteter för alla stora sinnen. Verket visades ursprungligen på fas
aden till Dramaten i Stockholm. I Borås strålar de från Gustav Adolfs och Caroli 
kyrkors torn.  Verket har även en viktig dimension bestående av ljud. 

Genom att använda språket för kommersiell kommunikation uppmärksammar My 
Light Future barnens roll i samhället. Verket uttrycker barns idéer om bland 



annat deras stad, framtiden, samtiden, deras hjältar och vad som är mörker och 
ljus för dem. Dessa samlade tankar översätts sedan till poetiska budskap som 
visas i offentliga utrymmen runtom i staden såsom klädbutiken, blomsteraffären 
eller cafét. I Borås har grupper av 6åringar intervjuats och fått ge sina perspek
tiv och tankar i dessa frågor. Projektet har tidigare genomförts i bla Bologna, 
Belgrad, Mostar, Dalarna, Stockholm.
Brilliance är ett verk som, med hjälp av dess oändliga programmeringsmöjligheter, 
visuellt och med en integrerad ljudbild söker fånga och gestalta olika fenomen vi 
förnimmer med hjälp av våra sinnen. Det kan vara det pulserande och rytmiska i 
en melodi, de subtila vibrationerna i en viskning eller en gnistrande ljusreflektion 
på vattenytan som berörs av brisen. Verket är en dynamisk ljusinstallation som 
rör sig i ett mjukt och drömskt tempo. 

Ljudverken till Underworld, Great Minds och Brilliance är skapad av Leonel 
Kaplan, som är en argentinsk musiker och  trumpetare aktiv inom fri improvisa
tion.

I Borås Bright Art medverkar Stratimirović förutom som inbjuden konstnär även 
som Cocurator.

BEAM TEAM (Stella Ivšek (f.1987) och Anja Romih (f.1991), Slovenien

The Grid är en interaktiv audiovisuell installation primärt uppbyggd av ett svart 
rutnätsmönster, en videoprojektion och en ljudbild. Besökaren spelar en viktig 
roll i verket då den påverkar den virtuella verkligheten genom att röra sig genom 
rummet och aktivera rutnätets sensorer. Den svarta golvytan symboliserar den 
svarta massan i rymden och känslan att befinna sig på en spelplan, i en parallell 
eller i en digital värld blir påtaglig. Besökaren måste samtidigt förhålla sig till det 
centrala elementet i hela installationen  ett gigantiskt animerat öga som med 
dess påträngande skala och förföljande rörelser framkallar associationer av dys
topisk karaktär när vi äntrar rutnätet.

Cecilia Ömalm (f. 1974) bor och verkar i Stockholm, Sverige

Cecilia Ömalms ljusskulptur B12 är en komplex struktur inspirerad av B12 –mole
kylens uppbyggnad. Molekylen upptäcktes av brittiska kemisten Dorothy Crow
foot Hodgkin (19101994) som tilldelades Nobelpriset i kemi år 1964. I Borås vilar 
B12 i Viskans vatten, precis som tidigare då den visats vid Skeppsholmen i Stock
holm under Nobel Week Lights. Placeringen i vatten har en symbolisk koppling, 
liksom att B12 är en vattenlöslig vitamin, har vattnet varit en viktig beståndsdel 
för städernas formning och framväxt. Skulpturens strukturala nätliknande form 
slår symboliskt an till maktstrukturer i samhället och syftar till att synliggöra un
derrepresenterade grupper, däribland de Nobelpristagare som inte varit av man
ligt kön. I sitt konstnärliga arbete intresserar sig Ömalm ofta för undersökandet 
av platser, rumslighet och tillstånd. Hon arbetar främst med ljusbaserad konst 
och fotografiska tekniker. Inne i museet har hon gestaltat arkitektoniska element 
hämtade från Egyptiska gravkammare med hjälp av elektroluminescent tråd. De 



tvådimensionella verken skapar, med hjälp av perspektiv och djup, illusionen av att 
det ryms en hel värld bakom dessa dörrar, som en portal mellan olika dimensioner 
eller tillstånd. Verken bildar en narrativ karaktär och slår an till olika mytologier 
och föreställningar om olika sfärer och existenser utanför jordelivet.

Besöket

Att genomföra under besöket - mellanstadium-gymnasium 

I denna övning arbetar eleverna fördjupande kring utställningen med hjälp av 
bild analys. Efter att ha gått runt och tittat på och samtalat kring utställningen 
med hela gruppen väljer ni gemensamt ut några verk att fördjupa er i. Ni kan 
sedan med fördel dela in klassen/gruppen i mindre grupper som får i uppgift att 
analysera verken utifrån nedan givna modell. De olika grupperna redovisar sedan 
sina slutsatser för varandra i helgrupp. 

Analysmodell sammansatt av Elisabet Ahlner Malmström (1998): 

Beskrivning

Verken beskrivs utan personliga värderingar, man beskriver det som syns. Det 
kan vara personer, föremål, former och färger. 

Analys 

Bilden analyseras genom association. Vilka tankar väcker bilden hos betrak
taren? Vad kan personen som skapat bilden ha tänkt på? 

Tolkning 

Bilden ses i den kontext då den skapades. Vilket är det troliga budskapet med 
bilden? Vad i kunskap om avsändaren/konstnären i relation till bild – verklighet, 
stärker din ståndpunkt?

Yoko Seyama, Sayiah #2.8, foto Hendrik Zeitler



Att genomföra under besöket - mellanstadium-gymnasium

I den här utställningen kan ni förlägga undervisning i fysik då flera olika optiska 
fenomen finns med i verken. Nedan följer en lista med begrepp som ni i klassen 
kan diskutera kring och uppleva i utställningen. Ni väljer på vilken nivå detta ska 
ligga för gruppen.

Bruten stråle  Är en ljusstråle har brutits i ett material och ändrat riktning.

Elektromagnetisk strålning  Ett samlingsord för alla typer av ljusvågor.

Foton  En ljuspartikel. Kan ha olika mycket energi vilket gör att den får olika 
våglängd och därmed olika egenskaper.

Lins   En slipad glas eller plastbit som kan sprida eller samla ihop ljusstrålar.

Ljusbrytning  Innebär att ljuset byter riktning när det träffar ett genomskinligt 
material som det kan färdas igenom.

Ljusår  Den sträckan ljusen färdas på ett år.  

Prisma  En glasbit som bryter ljuset så att ett spektrum framträder.

Reflektera  Studsa.

Spektrum  De färger som syns när ljusets bryts. Färgerna i regnbågen är ett 
spektrum.

Synligt ljus   Det ljus som människor kan se. Kallas också vitt ljus.

Tappar och stavar  Ögats sinnesceller. Tappar ser färg och stavar svartvitt.

UV-ljus  En slags elektromagnetisk strålning. Gör människor solbrända.

Våglängd  Bestämmer ljusets energinivå och därmed vilken typ av ljus det är.

Värderingsövningar   mellanstadium-gymnasium

Denna utställning tar upp filosofiska föreställningar samt adresserar vår per
ception av omvärlden. Ni kan med hjälp av värderingsövningar föra en fördjupad 
diskussion med utställningens verk som utgångspunkt. 

Viktigt att då tänka på är: Alla har rätt att inte delta i en övning och ingen får 
uttrycka sig negativt om det någon annan säger. Du som leder övningen läser ett 
påstående högt för gruppen. Deltagarna får sedan ta ställning till påståendet 
genom att placera sig längs en linje på golvet. Om ena änden exempelvis rep
resenterar ”håller helt med” så representerar den andra änden ”håller inte alls 



med”. Utrymmet mellan dessa är en skala mellan de två åsikterna. När deltagarna 
placerat sig på skalan så får de berätta varför de står som de gör. Efter en stund 
kan detta övergå i allmän diskussion. Det är ok att ändra sig efterhand.

Här följer exempel på påståenden som man kan använda under 
värderingsövningar: 

 ○ Det kan vara berättigat att utföra vetenskapliga experiment på människor
 ○ Människan föds god
 ○ Det finns människor som är onda av naturen
 ○ En person kan förändra världen
 ○ Alla får vad de förtjänar 
 ○ Alla kan uppnå sina drömmar
 ○ Det finns åsikter som inte borde tolereras
 ○ Det är viktigt att vi lär oss av det som hänt i historien
 ○ Alla människor är lika mycket värda
 ○ Demokrati är det bästa sättet att styra ett land
 ○ Det som hände under Förintelsen kan hända igen
 ○ Krig är alltid fel

Efter ert besök

Efter besöket på är det bra att arbeta vidare med konstupplevelsen i er grupp 
eller klass. Det finns säkert elever som har frågor som de vill ha svar på men som 
de inte ville eller vågade ställa på museet. Det kan även finnas elever som har med 
sig intryck och tankar som dröjt sig kvar som de gärna vill dela med de andra i 
gruppen. Därför är det bra om du som lärare öppnar för en dialog med eleverna 
om besöket. Ta gärna den här lärarhandledningen till hjälp.

 ○ Diskutera vad ni tyckte om utställningen.  

 ○ Var det något konstverk som ni tyckte var extra intressant eller som ni 
tyckte speciellt mycket om och i så fall varför?  

 ○ Var det något ni mötte i utställningen som ni har funderat på eller något ni 
inte kände till eller tänkt på innan? Låt eleverna berätta för varandra.  

 ○ Hur upplevde ni utställningen? Blev konsten mer intressant, gav det nya  
perspektiv eller nya tankar och synsätt?


