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Med anledning av coronapandemin har vi tagit fram ett enkelt material som 
du som lärare kan arbeta med från klassrummet, utan att besöka konsthallen. 
Materialet är tänkt som ett sätt för eleverna att träna på att sätta ord på bilder. 

Vill du besöka utställningen? Bonniers Konsthall har fortsatt öppet och håller 
skolvisningar för grupper om max 8 elever. Visningarna är kostnadsfria och det 
går bra att boka flera efter varandra. Våra skolvisningar pågår i 30 minuter, och 
anpassas efter gruppens förkunskaper och ålder. 

Uppgiften berör följande centralt innehåll för åk 7-9:

• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och    
 maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska  
 verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen.   
 Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders    
 utformning och budskap.

TILL LÄRARE



1. Se den digitala visningen 30 minuter konst. Klicka här för att se filmen.

2. Välj ut ett konstverk i filmen. 

3. Vad innehåller konstverket? Beskriv så detaljerat du kan.     
 (färger, saker, former, ljud, ljus m.m.)

4. Vad kommer du att tänka på när du ser konstverket? Känslor, minnen,   
 något annat du sett/hört? Varför tänker/känner du det tror du?

5. Konstnären som har gjort verken heter Ann Böttcher. Vad tror du hon vill  
 säga med konstverket? Varför tror du det?

6. Vad tycker du om konstverket? Varför tycker du så?

7. Skriv fakta om konstnären och leta på internet efter något annat hon gjort  
 som du tycker är intressant. Spara länken. 

UPPGIFT 

REDOVISNING

• Svara på frågorna ovan (muntligt eller skriftligt).  

• Dela länken till det konstverk som du själv har hittat. Berätta gärna varför  
 du valde just det här verket.

Bild 1 (omslag): Ann Böttcher, De ensamma granarna (efter Sten Dunér), 2014. 
Bild 2: Foto: Bonniers Konsthall.


