LÄRARHANDLEDNING KONSTHALL MÄRSTA
GÄLLER FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, GYMNASIUM OCH SFI

”Skapande och undersökande arbete samt lek är
väsentliga delar i det aktiva lärandet.”
Ur Läroplanen för grundskolan

VÄLKOMMEN TILL KONSTHALL MÄRSTA
Öppettider:
Måndag-torsdag 10.00-19.00
Fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-15.00
Välkommen att besöka oss på egen hand med dina elever.
Föranmäl gärna besöket till konsthallmarsta@sigtuna.se.
Om du vill boka en visning eller visning med efterföljande verkstad i Ateljén,
kontakta kulturpedagog Anna Hedberg, anna.hedberg@sigtuna.se.
Alla skolprogram är kostnadsfria.
Denna handledning riktar sig till dig som vill komma till oss på egen hand.
Den innehåller förslag på upplägg inför, under och efter besöket.
Påminn gärna eleverna om att inte röra vid konstverken, att hålla en normal samtalston och
att inte springa i konsthallen inför besöket. Tipsa dem gärna om våra program som riktar sig
till deras åldersgrupp, exempelvis Drop in-Ateljé, Toppentisdag och lovverkstäderna.
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INFÖR BESÖKET
Om du vill förbereda dig och/eller dina elever inför besöket på konsthallen kan du ladda ner
en PDF från www.konsthallmarsta.se med information om den aktuella utställningen.
Förbered eleverna med en fråga/uppdrag.
Exempel på uppdrag: Försök hitta något i utställningen som får dig att reagera på något
sätt.

UNDER BESÖKET
- I konsthallen finns alltid en värd på plats som ger er en kort introduktion till utställningen.
- Gå och titta på egen hand (tex 2 och 2)
- Samla gruppen och låt eleverna berätta om vad de reagerat på (gå runt och titta)
Tips på fördjupningsfrågor:
Varför reagerade du på det? Hur fick det dig att känna?
Känner du igen den här typen av konstverk? Kommer du att tänka på något annat du sett
tidigare?
BILDANALYS
Beskriv bilden utan värdering (Vilken konstnärlig teknik? Vilka färger? Vilket motiv?)
Analysera vad du tänker om bilden (Känner du igen något som liknar den? Vad berättar
bilden? Vad händer i bilden?)
Vad känner ni för bilden? (Djupare känslor, vad är det som får dig att känna så?)

EFTER BESÖKET
- Skapa själva i skolan med inspiration av utställningen. Använd tekniker, motiv etc. från
utställningen.
- Prova att gestalta liknande teman eller motiv med andra tekniker.
- Skriv om ditt besök på konsthallen (t.ex en recension eller analys av utställningen eller
en personlig essä, uppsats, reflektion).
- Diskutera i klassen vad en konstnär är, konstnär som yrke och utbildning, konstnärens roll i
samhället. Kanske klassen vill besöka en konstnär?
- Återkoppla gärna till oss, vi uppskattar att få veta hur lärare och elever uppfattar utställningarna. Vi vill gärna veta vad ert beök hos oss leder vidare till för diskussioner och projekt.
/Anna Hedberg, kulturpedagog Sigtuna museum & Art (Konsthall Märsta & Sigtuna museum)

Kontakt:
Anna Hedberg, kulturpedagog Sigtuna Museum & Art
anna.hedberg@sigtuna.se
08-591 262 45

