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OM LÄRARHANDLEDNINGEN

Vi välkomnar lärare och pedagoger - från förskola till vuxenutbildning - att besöka
Alingsås konsthall tillsammans med elever! 
Du kan komma på egen hand med dina elever eller boka en visning med konsthallens 
pedagog med möjligheten till efterföljande skapande aktivitet.
Visning och aktiviteter anpassas efter gruppens ålder och behov.
Allt är kostnadsfritt för skolor inom Alingsås kommun.

Denna handledning ger en introduktion till utställningen samt förslag till diskussionsfrågor 
och övningar att använda både inför, under och efter besöket i konsthallen. 

I enlighet med läroplan och kursplan
Ett konsthallsbesök kan användas som del av undervisningen i såväl de estetiska ämena som
i flera andra! Genom att anpassa diskussion och övningar kan besöket till exempel inriktas 
mot ämnen som svenska, samhällskunskap eller psykologi. 
Grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner föreskriver att varje elev ska få
utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva. Skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt uppmuntra dem att pröva 
egna idéer och lösa problem. Både de intellektuella och de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna ska uppmärksammas i skolarbetet.
Vid en konsthallsvisning får eleverna analysera bilder, utrycka sin uppfattning och ta ställning 
till frågor som ur olika aspekter rör utställningen. 

OM BESÖKET PÅ ALINGSÅS KONSTHALL 
Med anledning av Covid-19 är besöksantalet begränsat.  
För aktuellt gruppstorlek, se hemsida eller kontakta pedagog ylva.sillen@alingsas.se 

Besök på egen hand görs under konsthallens ordinarie öppettider www.alingsaskulturhus.se
OBS! Föranmäl ert besök till ylva.sillen@alingsas.se  för bekräftelse på att besöket går att 
genomföra den önskade tidpunkten. 
   
Bokad visning med konsthallens pedagog kan även ske utanför ordinarie öppettider. 
Må-to 8:30 – 16:00. Visning ca 40 min, med ateljé ca 90 min.

Särskilda behov
För att vi ska kunna göra det bästa möjliga av besöket, uppge vid bokning om gruppen har 
särskilda behov. (Hörselnedsättning, behov av tydlig/lätt svenska, bildstöd o s v)

Boka
För visning eller visning med ateljé-aktivitet, kontakta konsthallens pedagog Ylva Sillén.
E-post: ylva.sillen@alingsas.se 
tel: 0734 269500

mailto:ylva.sillen@alingsas.se
mailto:ylva.sillen@alingsas.se
mailto:ylva.sillen@alingsas.se
http://www.alingsaskulturhus.se/


TRIVSELREGLER FÖR SKOLOR VID BESÖK I KONSTHALLEN

Till Alingsås konsthall är alla välkomna!
För att besöket ska bli så bra och givande som möjligt, tänk på följande:

Ansvar för gruppen
Läraren ansvarar för klassen under besöket i konsthallen.
Vi rekommenderar att alla elevgrupper går tillsammans med lärare.

Var försiktig i konsthallen - gå igenom detta med eleverna före besöket:
• Rör inte konstverken, de tar skada på sikt även om detta inte syns omedelbart.
• Rör er lugnt i konsthallen
• Ryggsäckar, större väskor, paraplyer och liknande lämnas i de låsbara skåpen på 

bottenplanet eller läggas undan på lämplig plats i konsthallen. 
(Detta för att undvika risken att stöta till konsten)

• Ingen mat eller dryck i konsthallen.
• Använd gärna de hopfällbara svarta pallarna som finns, men bär dem försiktigt så 

konsten omkring inte skadas. Kom ihåg att sätta tillbaka pallen I hållaren.



INTRODUKTION TILL UTSTÄLLNINGEN

Ludvig Helin är född 1988 i Norsesund och har gått på Konsthögskolan i Umeå.
Efter några år i Stockholm har han nu flyttat tillbaka till Norsesund.

Ludvig berättar så här om sitt sätt att måla:

“...jag söker en tvetydig bild. En plats i målningen där jag upplever flera budskap på en gång. 
Jag använder mig ofta av många tunna lager färg 
och ibland av ett tjockt lager med opak färg för att skapa djup och rymd. 
Det är ett av många sätt jag målar på.” 

Hur får han idéer till sina målningar? 

“Man jobbar på! Idéen föds ur arbetsprocessen, det kan vara något som jag tar med från en målning 
till en annan, det blir ett pågående flöde.
Idén handlar om hur det ska kännas, hur det ser ut är en bisak.”

Med en strikt arbetsdisciplin utforskar Helin måleriets spännvidd och möjligheter i färg, tempo och 
struktur. Arbetet i ateljén beskrivs som ett successivt upptäckande, eller rättare sagt sökande. 
Oljefärgerna ger möjlighet till eftertanke och korrigeringar men strävan är att målningen slutligen tar 
kommandot i en dialog där han snarare blir medskapare än skapare av målningen.

Helin förklarar det som att han hela tiden försöker måla en bild som han själv aldrig sett, att han vill se 
något som han inte förstår och inte kan förklara med ord. 

Inför denna utställning fick Ludvig Helin möjlighet att göra konsthallen till sitt alldeles egna och 
speciella utställningsrum: han gjorde då väggmålningar som samspelar och ger ytterligare dimension 
till de upphängda målningarna. Här kan vi lyfta frågor kring hur omgivande miljöer, vad vi har omkring 
oss, påverkar våra intryck och vår upplevelse. 

I utställningen får eleverna möta den abstrakta konsten och diskutera vad ett abstrakt konstnärligt 
uttryck innebär, på vilka olika sätt en konstnär kan arbeta med det, men också reflektera över vad man
som betraktare upplever. 



INNAN KONSTHALLSBESÖKET
Begrepp att känna till: 

Abstrakt konst – brukar beskrivas som “icke-föreställande”. 

Opak – ogenomskinlig, en enhetligt täckande färg. 

Diskutera: vad är konst? 
Hur vi definierar konst har sett olika ut under olika perioder. Vad som räknas som konst har skiftat, 
liksom konstverkens och inte minst konstnärernas ställning i samhället.

• Varför finns konst? Har konst alltid funnits? 
• Diskutera vad en konstnär är - yrke och utbildning. Vilken är konstnärens roll i samhället?
• Vad kan ett konstverk “säga”? Reflektera över bildens språk, vad går inte att översätta till ord?
• Varför finns en konsthall?

UNDER KONSTHALLSBESÖKET

Konstverken i utställningen – titta noga på en målning:
• Material och teknik

Vilka färger ser du?  Hur påverkar olika färger varandra?
Hur ser formerna ut? (slätt, taggigt, tungt, flytande osv.)

När du tittar noga ser du att olika delar är målade med olika teknik. 
Hur tänker du att konstnären arbetat med pensel och färg? 
På vilket sått gör de olika teknikerna att de olika ytorna ser olika ut? 

• Uttryck – Konstnären Ludvig Helins målningar är icke-föreställande, men kan ge många 
associationer. Vad tänker du när du tittar på målningen? Påminner den dig om något? 
Finns det delar som du ser på flera sätt? Vad är viktigast för dig i denna målning?
 

• Upplevelse – Vilken känsla får du av målningen? Kanske tycker du att det finns flera stämningar 
eller känslor i samma bild. Vad i målningen är viktigt för din upplevelse av den?
Hur påverkar väggmålningarna i rummet upplevelsen?
Finns annat utanför målningen som påverkar din upplevelse?

Betydelser och tolkningar
När vi betraktar och funderar över konstverk gör vi någon form av tolkning. Titlar leder våra
tolkningar i viss riktning, men omgivande sinnesintryck som ljud, miljö eller personlig dagsform 
påverkar också hur vi uppfattar konstverket.

• Ge en av målningarna ett namn, jämnför med varandra – ger namnen olika tolkning?
• Utställningen heter Altered Vision. Double-Nature-Painting. Vad tänker du att konstnären 

menat med den titeln?
• Om du skulle lägga till ljud i utställningen, hur skulle den låta? Ge exempel på musik som du 

tycker skulle förstärka ditt intryck. 



EFTER KONSTHALLSBESÖKET

• Reflektera tillsammans över besöket i konsthallen, hur var platsen? vad upplevde du?
var det som du hade förväntat dig eller på annat sätt?

• Skriv om konsthallsbesöket, till exempel recension eller dagboksanteckning.
• Skapa i skolan med inspiration från tankar, motiv och teknik i utställningen.

Förslag på skapande aktiviteter i övningarna nedan.

ÖVNINGAR

1. Utställningsminne

Material: papper, vattenfärg, blyertspenna

Rita med blyerts en form du minns från någon av Ludvig Helins målningar.

Fortsätt med att rita former du själv hittar på omkring den. 

Färglägg med vattenfärg. Prova att måla både täckande ytor och ytor med tunnare färg.

2. Känsla

Material: papper, vattenfärg, blyertspenna

Tänk på en känsla. T ex: förvåning, energi, köld, längtan...

Prova dig fram och skissa, hur du vill visa känslan i en abstrakt bild, vilka färger och former 

stämmer med den känslan just för dig?

Rita upp formerna du kommer fram till och färglägg.

Prata gruppvis om likheter och skillnader i era bilder – kom ihåg att varje person har sin egen 

upplevelse och sitt eget sätt att uttrycka den, inget är mer rätt än något annat.

 



3. Fantasins tolkning

Material: papper, blyertspenna

Tolkning av våra synintryck är i grunden en livsnödvändig egenskap, därför är vi väldigt bra på 

“igenkänning” lite varstans. I denna övningen ska du leta efter bilder din egen hjärna skapar: 

kanske ett moln har formen av en björn, plankans träådring visar ett ansikte eller ett 

hopknycklat papper ser ut som ett slott? Sådana saker får vi ofta syn på när vi slappnar av och 

tänker på annat, men det går också att aktivt leta! Titta på en fläck, en skugga, ett veckat tyg…

Gör en enkel skiss av det du fått syn på, titta sedan på era bilder i smågrupper och gissa vad 

som var den egentliga utgångspunkten. Diskutera varför vi kan se något som det inte är.


