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OM LÄRARHANDLEDNINGEN

Vi välkomnar lärare och pedagoger - från förskola till vuxenutbildning - som vill göra ett besök i 
Alingsås konsthall med sina elever! 
Du kan komma på egen hand med dina elever eller boka en visning med konsthallens pedagog, 
med möjligheten att boka efterföljande skapande aktivitet. 
Allt är kostnadsfritt för skolor inom Alingsås kommun.

I denna handledning finns en grundläggande introduktion till utställningen samt inspiration och 
förslag på övningar och diskussionsfrågor. Vi vill på detta sätt ge stöd och förberedelse inför ett 
besök på Alingsås konsthall, under besöket och för att arbeta vidare med utställningen efter 
besöket. 

Lärarhandledningen är formulerad med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och 
kursplaner i åtanke. I skolans läroplaner står bland annat att varje elev ska få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva och att skapande arbete och lek är
väsentliga delar i det aktiva lärandet. 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. 
I lärarhandledningen finns uppgifter och diskussionsfrågor som, utöver estetiska ämnen, också 
passar bland annat ämnena svenska, samhällskunskap och psykologi.

BESÖK ALINGSÅS KONSTHALL

Besök på egen hand görs under konsthallens ordinarie öppettider, se  www.alingsaskulturhus.se. 
Vid besök på egen hand tänk på att, för minskad smittspridning av Covid-19, är besöksantalet 
begränsat i konsthallen. Föranmäl ert besök via e-post till ylva.sillen@alingsas.se  för bekräftelse 
om att besöket går att genomföra den önskade tidpunkten.

Bokad visning med konsthallens pedagog kan enligt överenskommelse även ske utanför ordinarie 
öppettider. Antal deltagare/visning är begränsat, se hemsida eller sänd förfrågan för aktuell 
information till ylva.sillen@alingsas.se  

Särskilda behov
Uppge eventuella särskilda behov som finns i gruppen vid bokning av visning med konsthallens 
pedagog. (hörselnedsättning, behov av tydlig/lätt svenska, bildstöd o s v)

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

http://www.alingsaskulturhus.se/
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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. 

Max antal personer på visning
För att minska risken för smittspridning av Covid-19 har vi begränsat antalet deltagare vid visning.
För aktuell information om antal se  www.alingsaskulturhus.se/skola 
Med mindre grupper har eleverna också större utrymme att delta i samtal som berikar visningen.

Var försiktig i konsthallen - gå igenom detta med eleverna före besöket:

 Rör inte konstverken

 Eftersom det är lätt att stöta till konstverk ska ryggsäckar, större väskor, paraplyer mm 
lämnas i de låsbara skåpen på bottenplanet eller läggas undan på lämplig plats i 
konsthallen, man går alltså inte runt och bär på dem.

 Ingen mat eller dryck i konsthallen.

 Rör er lugnt 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 på ställningen. 

https://www.alingsaskulturhus.se/skola


FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER TILL ELEVERNA VID BESÖK PÅ EGEN HAND

Inför besöket
 Förbered eleverna genom att ge en kort introduktion kring utställningen. 
 Be dem skriva ner vad de förväntar sig av ett konsthallsbesök
 Ge dem en fråga/uppdrag. Exempel på uppdrag: Försök hitta något i utställningen som får 

dig att reagera på visst sätt. Rita av ett av konstverken (medtag underlägg).

Under besöket 
 Be eleverna gå och titta på egen hand (eller 2 och 2). 
 Samla gruppen och låt eleverna berätta om vad de reagerat på
 Be eleverna göra en bildanalys av ett verk:

o Be dem beskriva konstverket utan värdering (Vilken konstnärlig teknik har använts? 
Vilka färger? Är det ett speciellt motiv?)

o Be de analysera vad de tänker om konstverket (Liknar den något annat du sett? Vad 
tänker de att detta kan handla om?) 

o Be eleverna berätta vad de känner för konstverket? (Djupare känslor, vad är det som
får dig att känna så?)

 Tips på fördjupningsfrågor: 
o Varför reagerade du på det? 
o Hur fick det dig att känna? 
o Känner du igen den här typen av konstverk? 

Se även förslag på DISKUSSIONSFRÅGOR längre fram i handledningen.

Efter besöket 
 Be eleverna skriva ner hur de upplevde besöket i konsthallen (som en koppling till vad de 

förväntade sig av ett besök i konsthallen)
 Skapa själva i skolan med inspiration av utställningen. Använd tekniker, motiv, teman från 

utställningen. För inspiration och upplägg se våra övningar lite längre ner i 
lärarhandledningen.

 Skriv om besöket på konsthallen (t. ex en recension eller analys av utställningen eller en 
personlig essä, uppsats, reflektion). 

 Återkoppla gärna till oss, vi uppskattar att få veta hur lärare och elever uppfattar 
utställningarna. Vi vill gärna veta vad ert besök hos oss leder vidare till för diskussioner och 
projekt.



INTRODUKTION TILL UTSTÄLLNINGEN

Emille de Blanche 
Oaser

Alingsås konsthall 21/11 2020 – 27/2 2021

 Emille de Blanche (f.1981) är konstnär utbildad vid Konstfack och Kungliga konsthögskolan i 
Stockholm. 

Utställningen Oaser består av tre- och tvådimensionella skulpturala verk utförda i stål, aluminium 
och bly. De Blanche inspireras av stadsrummets uttryck och material. 
Flera av de tredimensionella verken är framställda med hydroformning, en industriell teknik som 
kommer från bil- och mc-industrin. Processen kan liknas vid att fylla en ballong med vatten. På 
samma sätt ”blåses” svetsade metall-former upp med hjälp av högt vattentryck. En del av 
skulpturerna målas med sprayfärg, bläck och stenciler, inspirerat av gatukonsten vars uttryck legat 
till grund för mycket av de Blanches formspråk. I verken finns kontrasten mellan det vi vet är hårda,
tunga material och det mjuka, lätta vi uppfattar när vi ser dem.

Med utställningens namn Oaser syftar Emille de Blanche på de ”icke-platser” hon hämtar 
inspiration ur, stadens och arkitekturens mellanrum, överblivna platser som står i kontrast till det 
planerade och funktionsbestämda. 
Dessa mellanrum kan bli till fristäder för beteenden och uttryck som inte ryms i den 
kommersialiserade stadsbilden. Platser där den som inte har råd eller lust eller möjlighet att vara 
någon annanstans, kan ta plats och börja forma sin egen berättelse.  
Icke-platsen ifrågasätter rådande estetiska normer och maktstrukturer. Det är platserna som tillåts 
förfalla och förfulas. Det kan vara platserna som vi dagligen passerar utan att lägga märke till, men 
också platser vi söker oss till, som till andningshål i stadsbilden – en sorts oaser. 

Några ord och begrepp kring utställningen att förstå och kanske arbeta mer med 
Abstrakt konst = icke-föreställande konst
Minimalistisk konst  = abstrakt konst som fokuserar enbart på det viktigaste och enklaste. 
Offentlig miljö/rummet = Platser vi alla får vara på
Urban miljö = Stadens miljö
Hydroforming = industriell metod för att forma plåt med högt vattentryck 

Ta själva reda på mer om:  graffiti, street art, väggmålning 



DISKUSSIONSFRÅGOR 

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? 
 Konst och samhälle –  påverkar de varandra?
 Diskutera vad en konstnär är, konstnär som yrke och utbildning, 

konstnärens roll i samhället. Kanske klassen vill besöka en konstnär?

Konstverken i utställningen
• Upplevelse – vad förmedlar utställningen i känsla/upplevelse. Gör gärna en avstämning av 

det första intrycket och jämför upplevelsen vid slutet av besöket. Vilka faktorer påverkar vår
upplevelse?

• Uttryck – Konstnären Emille de Blanche hämtar idéer från platser och detaljer i städer. 
Välj ett konstverk och diskutera vad det skulle kunna representera, vilka associationer 
kommer upp? Platser, människor, aktivitet, stämning osv.

• Material – varför tror du konstnären väljer just dessa material? Skulle konstverken kunna 
göras av andra material – vilka i så fall? Är materialet viktigt – varför/varför inte? 

Betydelser och tolkningar
När vi betraktar och funderar över konstverk gör vi någon form av tolkning. Titlar leder våra 
tolkningar i viss riktning, men även sinnesintryck som ljud och ljus eller personlig dagsform!

 Utställningen heter Oaser. Vad tänker du på när du hör det ordet?
 Ge förslag på andra titlar på utställningen, vilka tolkningar skulle de ge? 
 Om du skulle ljudsätta utställningen, hur skulle den låta? Ge exempel på olika musikstilar 

som skulle ge olika tolkningar av det du ser och beskriv.

Platserna i staden
Emille de Blanche är intresserad  av hur människor påverkas av och påverkar platser i staden.
Det vi kallar offentlig miljö skall vara till för alla innevånare, men alla känner sig inte bekväma eller 
välkomna överallt. 

• Vad menas med offentlig miljö? Vem bestämmer över den?
• Vad kan det finnas för hinder för att den ska tillhöra alla lika mycket?
• Fundera över vilka platser i offentlig miljö du gillar att vara på och vilka inte. 

Vad är det som påverkar?

Andra platser verkar bortglömda och överblivna.
En del av dem kanske får sina egna användningsområden som inte var planerade från början.

• Finns ”överblivna” platser i din omgivning. Hurdana är de? Kan de användas annorlunda än 
nu? Tycker du att de skulle förändras? Eller är det bra att platsen finns sådan den är?



ÖVNINGAR

Platser

• Välj en plats utomhus i din närmiljö (skola, fritid, bostadsmiljö) som du brukar vara på.
• Välj en plats du brukar undvika.
• Leta platser i närmiljön som du inte brukar lägga märke till.
• Fotografera de olika platserna

Titta på bilderna tillsammans och diskutera vad som påverkar de olika platserna, skillnader och 
likheter emellan dem. 
Vem eller vad är platsen till för? Vem bestämmer hur platsen skall vara? Skulle du vilja förändra 
något på de olika platserna? Kan du förändra något? Om inte, vilka hinder finns? 

Kanske vill ni fortsätta med att skissa upp idéer, eller bygga en modell utifrån dem.

2-dimentionella former

Material:  färgade A4 -papper, sax

a) Experimentera med att vika ett papper två eller fler gånger, 
klipp ut kring ytterkanterna så att du får ut en 
sammanhängande form. Prova olika vikningar för att se hur 
det påverkar slutresultatet.

Titta på formerna och associera kring dem – låt formen representera 
en känsla, en händelse, en person, ett djur, ett föremål – vilka skulle 
det vara? 
Skriv eller berätta för varandra i smågrupper.

b) kombinera med att titta på olika miljöer:
Tag med ett pappersklipp till en annan miljö, gärna utomhus. (T ex en plats som borde förändras / 
där något finns som påminner om ditt klipp / något du tycker borde uppmärksammas / en plats 
där klippet passar in)
Fotografera platsen. 
Tejpa upp ditt klipp och ta ett foto. (Ta sedan ner pappersklippen )
Titta på bilderna och diskutera intrycken. 
 
c) Jobba vidare med idéer om vad som skulle kunna göras av platsen.
T ex genom att göra skisser över platsen där din utklippta form finns med, i önskad storlek.



3-dimentionella former

Utställningens skulpturer som är gjorda med tekniken hydroformning, består av platta stålskivor 
som blivit ihopsvetsade och ”uppblåsta” med starkt vattentryck.
Gör egna uppblåsta former i papper. 

Material: papper, sax, tejp

• Vik pappret dubbelt
Klipp ut en form = 2 likadana bitar
Tejpa ihop de två bitarna noga runt kanterna,  lämna ett litet hål

• Blås upp genom det lilla hålet 
(kanske upptäcks nu små hål i
tejpningen = tejpa mer!) 
och tejpa slutligen ihop
inblåshålet

Skrynkligt
I utställningen finns några verk som består av ”skrynklade” metall skivor, de kan ge upplevelsen av 
ett landskap eller kanske en rörlig yta.

Skrynkligt papper
• Prova att skrynkla olika sorts papper: tjockt, tunt, matt och blankt, jämför hur olika 

strukturerna blir.
• Hitta ”bilder” i vikningarnas linjer eller skuggningarna av vecken. 

 Fyll i dessa med penna för tecknade bilder eller vattenfärg för målningar.

Skrynkligt och färg
Material: Papper för vattenfärgsmålning, vattenfärg & penslar

• Knöla ihop ett pappersark
• Måla en färg på de ytor som finns utåt
• Låt torka något
• Vecka pappret på nytt sätt och måla de ytor som nu kommer ut
• Upprepa eventuellt fler gånger
• Veckla ut pappret som nu har olika ytor med olika färg
• Låt pappret vara som det är, eller måla vidare utifrån de associationer resultatet ger. 


