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Kostnadsfria besök för skola, 
förskola och gymnasium
Som skola har du möjlighet att besöka Västerås 
konstmuseum helt utan kostnad.  Vi erbjuder en 
bred och inspirerande verksamhet som tar hänsyn 
till varje grupps ålder, förutsättningar och önskemål.

Alla bokade grupper möter en av museets erfarna 
konstpedagoger som håller i besöket. Med samtal och 
aktivt deltagande utforskar vi konsten genom visningar 
i utställningarna och workshops i museets Konstlabb. 
Eleverna får chansen att arbeta kreativt, formulera 
tankar i ord, lyssna till andras upplevelse av samma 
konstverk och utmanas till att tänka kritiskt. Läs om våra 
olika temavisningar på kommande sidor eller kontakta 
oss för att utforma ett program efter dina önskemål.

Konst och kultur i läroplanen
Västerås konstmuseum är en unik lärandemiljö med en 
konstsamling att hämta både inspiration och kunskaper 
ur. Museets pedagoger har kännedom om skolans läropla-
ner och arbetar aktivt för att främja elevernas kreativitet, 
nyfikenhet, självförtroende och vilja att utforska nya idéer. 
Vi har även flera aktiviteter för lärare och pedagoger. 
Exempelvis fortbildning, workshops och lärarmingel.

Tanken med denna folder är att du som arbetar i skola, förskola eller 
gymnasium ska kunna inspireras och se vilka aktiviteter som passar 
just din klass. Kontakta museets pedagoger för att boka ditt besöka. 
Glöm inte att uppge namn på skola/grupp, årskurs, antal personer 
samt önskemål om aktivitet/inriktning och eventuell kontaktperson. 
Foldern gäller för hela 2019 men är fokuserad på vårterminen. Nya 
utställningsspecifika aktiviteter kommer till varje större utställning.

Kontakta oss
 
Förskola–åk 5: Mikael Reuter
mikael.reuter@vasteras.se 
021-39 24 13

Åk 6–gymnasium: Shahla Mohebbi
shahla.mohebbi@vasteras.se 
021-39 17 84

För övriga frågor: 
konstmuseet@vasteras.se
021-39 32 22

Ordinarier öppettider
Tisdag: 10–17 
Onsdag: 10–20 
Torsdag–fredag: 10–17
Lördag–söndag: 12–16

Västerås konstmuseum är en del av 
kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 
i Västerås stad.
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Lasse Persson (1937 - 1999), Staplade ting, serigrafi, 1991. Foto Västerås konstmuseum.
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Förskola–åk 5
Tillsammans med museets pedagoger upptäcker 
och inspireras vi av konstens magiska värld

Mitt eget museum
Vi tittar på museets konstsamling och pratar om samlan-
de. Varför samlar vi på saker. Vad kan vi samla på? 
Stenar, pinnar, klistermärken ? Samlar du själv på något?

Aktiviteter: Visning, samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90 min 
Kopplad till utställningen: 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019, 
2 feb 2019–5 jan 2020

Porträtt – Vem är jag, vem är du?
Hur uppfattar jag mig själv? Hur berättar jag vem jag är, 
i bild, i symboler eller med färg? Magiskt Konstlabb med 
olika ingångar till att göra självporträtt. Kan vi upptäcka 
nya sidor av oss själva eller bli hänförda av färgen grönt? 

Aktiviteter: Visning, samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 25
Längd: Cirka 90–120 min
Kopplad till utställningen: 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019, 
2 feb 2019–5 jan 2020

Arne Högsander – Alster och gestalter
Arne Högsander är en av Sveriges främsta mask och 
dockmakare. Han har gjort masker och marionetter till 
både teater- föreställningar och TV-produktioner. Vi 
tittar i Arnes utställning och samtalar om masker och 
hur människor använder dem i olika kulturer. Vad finns 
det för olika typer av masker? Teatermasker, dansmasker, 
superhjältemasker…

Aktiviteter: Visning, samtal och mask-workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90 min
Kopplad till utställningen: Arne Högsander – Alster och gestalter, 
1 mars–26 maj 2019

Lär känna ditt konstmuseum (åk 3–5)
Möt konst från olika tidsperioder med dina elever. På 
Konstmuseet kan du ta reda på mer om måleri, skulptur, 
installation, teckning och andra tekniker konstnärer 
använder sig av. Aktiviteten är ett konsthistoriskt pass 
varvad med självreflektion, fördjupning och eget skapan-
de i Konstlabbet.

Aktiviteter: Visning, samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90 min
Kopplad till utställningen: 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019, 
2 feb 2019–5 jan 2020



Design och recycling 
I konsten och formgivningen finns flera exempel på 
konstnärer och formgivare som återanvänt olika mate-
rial och skapat nya verk av gamla saker, ”ready-mades”. 
Idag är miljö- och resurstänkande en förutsättning i 
formgivningen av olika produkter och något som många 
konstnärer förhåller sig till i sin konst.
 
I detta recyclinglabb får eleverna möjlighet att diskutera 
och fundera över teman som, hur vi använder våra 
resurser, slit och släng, konst, föremål och miljö. 
I Konstlabbet arbetar eleverna med egna ”ready-mades” 
av återvinningsmaterial.

Aktiviteter: Samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90–120 min
Bokningsbar: Hela året

Teckna
Ta med er blyertspennor, sudd, papper eller tecknings-
block och studera konsten med både öga och hand. Låna 
pallar och skrivunderlägg på museet och låt dig inspireras. 
Kan kombineras med en visning eller gå på egen hand. 

Aktiviteter: Besök på egen hand 
Bokningsbar: Hela året 
Föranmäl via: karlsgatan2@regionvastmanland.se | 021-39 32 22
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Framtiden (förskola–åk 3)
Recyclingverkstad där vi tittar på bilder av standen. Hur 
såg staden ut förr i tiden? Hur tror ni att staden ser ut i 
framtiden? Vi tittar närmare på staden och skapar egna 
byggkonstruktioner, farkoster och robotar. Vi bygger en 
framtidsstad av återvinningsmaterial!

Aktiviteter: Samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90 min 
Bokningsbar: Hela året

Kolla konsten (åk 3–5)
Konstvandring. I staden finns många konstverk i parker, 
på gator och torg. Det kallas för offentlig konst, offentlig 
betyder ”för alla”. I en stad ska det få plats många olika 
saker: byggnader, bilar, affärer, träd, cyklar, människor 
och konstverk! Konstverken ser olika ut, precis som vi 
människor gör. Vi går en konstvandring i lugnt tempo 
och tittar och filosoferar över de olika konstverken. 

Aktiviteter: Visning utomhus och samtal
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 60 min
Bokningsbar: Under perioden april–okotber när vädret tillåter





Åk 6–gymnasium
Konst återger, ifrågasätter och utmanar känslor, 
normer och kulturella sammanhang Något som gör 
den till en perfekt utgångspunkt för fördjupande 
samtal och kritiskt reflektion. Tillsammans med 
museets kunniga pedagoger får eleverna öva sin 
förmåga att formulera tankar i ord, lyssna på 
andra, reflektera och arbeta kreativt. Alla aktiviteter 
är utformade med utgångspunkt i skolans läroplan. 

Arne Högsander – Alster och gestalter
Arne Högsander är en av Sveriges främsta mask och 
dockmakare. Han har gjort masker och marionetter till 
både teater- föreställningar och TV-produktioner. Vi 
tittar i Arnes utställning och samtalar om masker och 
hur människor använder dem i olika kulturer. Vad finns 
det för olika typer av masker? Teatermasker, dansmasker, 
superhjältemasker…

Aktiviteter: Visning, samtal och mask-workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90 min
Kopplad till utställningen: Arne Högsander – Alster och gestalter, 
1 mars–26 maj 2019
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Förändra världen! (åk 7–gymnasium)
Vill du prata om jämlikhet och jämnställdhet? Vill du 
diskutera motstånd och aktivism? I mer än 30 år har 
de gorillamaskerade konstnärerna belyst orättvisor 
och oförrätter i stora institutionerna ur en könspolitisk 
aspekt. Med hjälp av medier som posters, billbords och 
sociala medier och aktioner har Guerrilla Girls skapat 
diskussioner och förändringar i konstvärlden. Efter sam-
tal och reflektioner i utställningen jobbar vi vidare med 
att göra egna plakat och posters. Materialet blir en del 
av utställningen och kommer att finnas kvar för andra 
besökare att ta del av och bygga vidare på.

Aktiviteter: Visning, samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90 min
Kopplad till utställningen: Guerrilla Girls – feminism, fakta och 
fuskpäls, 23 mars–18 aug 2019
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Vad är konst?
Vad är konst och vad är ett Konstmuseum? På Konst-
museet kommer eleverna att möta olika slags konst och 
uttryck. Här ligger elevernas reflektioner och tankar som 
grund för ett samtal kring flera centrala begrepp inom 
konsten. Välj endast visning eller visning med workshop.

Aktiviteter: Visning, samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90 min
Kopplad till utställningen: 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019, 
2 feb 2019–5 jan 2020

Teckna
Ta med er blyertspennor, sudd, papper eller tecknings-
block och studera konsten med både öga och hand. Låna 
pallar och skrivunderlägg på museet och låt dig inspireras. 
Kan kombineras med en visning eller gå på egen hand. 

Aktiviteter: Besök på egen hand 
Bokningsbar: Hela året 
Föranmälan: Glöm inte bort att föranmäla er till besöksservice via: 
karlsgatan2@regionvastmanland.se eller 021-39 32 22
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Konst, kropp och genus (åk 7–gymnasium)
Inom västvärldens konsthistoria har kvinnokroppen 
länge varit ett centralt motiv. Västerås konstmuseums 
konstsamling är inte undantag. Varför är det så och 
vad innebär det? Välkommen att uppleva, samtala och 
reflektera kring detta. Efter samtalet fortsätter arbetet i 
Konstlabbet med en uppgift för en fördjupad diskussion 
om våra föreställningar, roller, schablonbilder, olikheter 
och ideal eleverna emellan, utan vuxnas pekpinnar.

Aktiviteter: Visning, samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 30
Längd: Cirka 90 min
Kopplad till utställningen: 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019, 
2 feb 2019–5 jan 2020

Porträtt – Vem är jag, vem är du?
Hur uppfattar jag mig själv? Hur berättar jag vem jag är, 
i bild, i symboler eller med färg? Magiskt Konstlabb med 
olika ingångar till att göra självporträtt. Kan man upp-
täcka nya sidor av sig själv eller bli hänförd av grönt? 

Aktiviteter: Visning, samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 20
Längd: Cirka 90–120 min
Kopplad till utställningen: 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019, 
2 feb 2019–5 jan 2020



Lär känna ditt konstmuseum
Möt konst från olika tidsperioder med dina elever. På 
Konstmuseet kan du ta reda på mer om måleri, skulptur, 
installation, teckning och andra tekniker som konstnärer 
använder. Aktiviteten är ett konsthistoriskt pass varvad 
med flektion, fördjupning och skapande i Konstlabbet.

Aktiviteter: Samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90–120 min
Kopplad till utställningen: 19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019, 
2 feb 2019–5 jan 2020

Elixir
Elixir är en kortfilm i regi av Babak Najafi baserad på 
Alejandro Leiva Wengers Novell med samma titel. Fil-
men handlar om fyra förortskillar som en dag får tag på 
en läsk. Efter att ha druckit den ändrar de utseende, blir 
mesiga och vågar inte planka på t-banan längre. Elixir 
tar på ett ironiskt sätt upp fördomar och rasism. Den är 
en utmärkt utgångspunkt för arbete om våra värderingar. 
Efter filmvisningen fortsätter vi arbetet i form av värde-
ringsövningar och samtal med filmanalys.

Aktiviteter: Filmvisning, samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 30
Längd: Ca 90 min
Bokningsbar: Hela året

Konst på hjul!
Kom och testa på en annorlunda bild- och idrotts- 
lektion, på cykel! Ta med din klass på en runda bland 
stadens offentliga konstverk. Vi stannar vid utvalda 
konstverk för att berättar om verket och konstnären. 
Med cykel kan vi även ta oss lite utanför centrum för att 
se vilken konst som finns där. 

Aktiviteter: Visning och cykling
Gruppstorlek: Max 30
Längd: Cirka 90 min
Bokningsbar: Under perioden april–okotber när vädret tillåter 
OBS: Eleverna behöver egna cyklar och hjälmar

Konstjoggen
Kom och testa på en annorlunda bild- och idrottslek-
tion! Ta med din klass på en joggingrunda bland stadens 
offentliga konstverk. Vi stannar vid utvalda konstverk för 
att berättar mer om verket och konstnären. Men vi vilar 
inte! Här gör vi rörelser och olika övningar. Konstjoggen 
anpassas efter klassen. Kom i träningskläder!

Aktiviteter: Visning och jogging
Gruppstorlek: Max 30
Längd: Cirka 90 min
Bokningsbar: Under perioden april–okotber när vädret tillåter
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Design och recycling 
I konsten och formgivningen finns flera exempel på 
konstnärer och formgivare som återanvänt olika mate-
rial och skapat nya verk av gamla saker, ”ready-mades”. 
Idag är miljö- och resurstänkande en förutsättning i 
formgivningen av olika produkter och något som många 
konstnärer förhåller sig till i sin konst.
 
I detta recyclinglabb får eleverna möjlighet att diskutera 
och fundera över teman som, hur vi använder våra 
resurser, slit och släng, konst, föremål och miljö. 
I Konstlabbet arbetar eleverna med egna ”ready-mades” 
av återvinningsmaterial. Till exempel skulptur, design, 
smycken, kläder och heminredning.

Aktiviteter: Samtal och workshop
Gruppstorlek: Max 23
Längd: Cirka 90–120 min 
Bokningsbar: Hela året

Joakim Ojanen (f 1985), Vägval, olja på duk, 2014. Foto Västerås konstmuseum.



Grupper
Grundsärskola, gymnasiesärskola, vuxenutbild-
ning, fritidsgrupper och daglig verksamhet. Alla är 
välkomna att besöka Västerås konstmuseum för 
workshops eller visningar. Våra erfarna pedagoger 
skräddarsyr besöket efter ert specifika behov.

Vi tar vanligtvis emot besök tisdag–fredag men det går 
även att boka in aktiviteter under loven på förmiddagar-
na tisdag–torsdag.

För er som vill klara er själva har vi texter om de aktuella 
utställningar på flera språk och med olika tillgänglig-
hetsgrader ute i salarna. Museets erfarna pedagoger kan 
även hjälpa till att förbereda ert besök med handled-
ningsmaterial som innehåller särskilt information om 
utställningarna, frågebatteri och diskussionsövningar. 

Att besöka konstmuseet är både lätt, lärorikt och roligt. 
Läs texten ”inför, under och efter ditt besök” på sida 22 
för att få ut så mycket som möjligt av ert besök.

20 Grupper 21 Skapande skola

Skapande skola
Skapande skola är regeringens satsning för att 
stärka samverkan mellan förskoleklasser till och 
med åk 9 och det professionella kulturlivet. Målet 
är att eleverna ska få tillgång till konstnärliga och 
kulturella uttrycksformer och att öka deras möjlig-
heter till eget skapande.  

Kulturrådet fördelar sedan 2008 det ekonomiska bidrag 
som utgör grunden i Skapande skola satsningen. 
Bidragsansökan kan göras av skolans huvudman mellan 
december och februari för den påföljande höst- och 
vårterminen. Mer information om ansökan finns på 
www.kulturradet.se/Skapande-skola.

Västerås konstmuseum samarbetar med Västerås skolor 
i olika Skapande skola-projekt. Varje termin startar 
vi flera nya projekt. Vill din skola vara med? Kontakta 
någon av våra pedagoger eller anmäl er direkt på 
www.vasteras.se och klicka er fram till barn & unga och  
Skapande skola.
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Inför, under och efter 
ditt besök
Nedan finns några punkter som är bra att tänka 
på inför, under och efter ni varit här. Till exempel 
varför man inte får röra konsten och vart ni kan 
hänga av era jackor.

Väskor och jackor
Väskor och jackor hängs med fördel in i de låsbara skåpen 
vid entrén. Tian som behövs får ni tillbaka. Är ni fler kan 
ni, mot deposition, låna polletter i informationsdisken.

Mat och dryck
Tänk på att inte äta eller dricka i utställningarna. 
Skulle ni bli hungriga eller törstiga så har Karlsgatan 
Kafé samma öppettider som utställningarna. Det finns 
även ett utrymme för medhavad matsäck.

Håll ihop
Läraren ansvarar för gruppen/klassen. Konstmuseet är 
större än vad många tror och vissa verk har vassa delar. 
Därför är det viktigt att hålla ihop i utställningarna. Är 
ni en större grupp får ni gärna anmäla er i besöksservice.
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Var försiktig
Endast en lätt beröring kan förstöra ett konstverk. 
Därför ber vi er att inte röra vid verken. Undantaget är 
utställningarnas interaktiva delar, där finns det informa-
tion om vad som är ok att göra. Känner du dig osäker? 
Fråga våra museivärdar eller pedagoger.

Visa hänsyn
Visa hänsyn till andra besökare genom att inte springa 
eller vara högljuda, men ni behöver inte vara tysta. Tänk 
på att ni är en del av andras upplevelse.

Spontant eller planerat besök?
Oavsett om ditt besök är spontant eller planerat är du 
alltid välkommen till Västerås konstmuseum! Museets 
erfarna pedagoger kan hjälpa till att förbereda ert besök 
med handledningsmaterial som innehåller särskild 
information om utställningarna, frågebatteri och diskus-
sionsövningar. 

Glöm inte att reflektera
Efter en hel dag på museet är det många tankar i huvudet. 
Glöm inte att reflektera tillsammans! Kontakta museets 
pedagoger för att få tips på övningar till din klass/grupp 
eller för att få frågematerial som rör utställningarna.



Fortbildning och lärarträffar
Vill du och din arbetsgrupp få en inspirationsinjek-
tion i hur man kan tillämpa estetiska läroprocesser 
i undervisningen? Eller vill du integrera mer konst 
och skapandet i ditt klassrum? Hör av dig till oss! 

Fortbildning
På Konstmuseet har du som pedagog och lärare möjlighet 
att få en kreativ fortbildning. Vi bekantar oss med olika 
material och tekniker genom eget skapande, pratar 
estetiska läroprocesser, hur man kan samtala om konst 
samt arbeta med bilder och kreativitet med människor 
i alla åldrar. Fortbildningen skräddarsys efter dina och 
gruppens behov och önskemål.

Gruppstorlek: max 25 
Längd: Enligt överenskommelse
Bokningsbar: Hela året

Lärarmingel
Varje termin bjuder konstmuseet in till en inspirerande 
mingelkväll för lärare och pedagoger. Under kvällen 
presenterar vi bl.a. aktuella utställningar och vår peda-
gogiska verksamhet som är kopplade till dem. Ibland har 
vi även konstnärliga temagäster. Ett perfekt tillfälle att 
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träffa kollegor, byta erfarenheter och tanka inspiration!
Kvällen är kostnadsfri med har begränsat antal platser. 
Inbjudan och information skickas ut via mejl. Har du 
inte fått något mejl eller är nyfiken när nästa tillfälle är? 
Mejla till konstmuseet@vasteras.se så svarar vi dig så 
fort vi kan. Årets första lärarmingel är 3 april med 
konstnären och dockmakaren Arne Högsander.

Kulturombud
Skolornas kulturombud är den främsta vägen för oss 
och hela kultursektorn att nå ut till skolor, förskolor och 
gymnasium med våra aktiviteter. Saknar din verksamhet 
kulturombud eller vill du bli ett? Prata din chef och kon-
takta oss så berättar vi allt ni bör tänka på och hjälper er 
med kontakter.

Bildlärarnätverket
Intresserad av att ingå i ett nätverk med andra bildlärare 
och verksamma inom konst och bildpedagogik? Genom 
Bildlärarnätverket vill konstmuseet skapa en plats för 
samtal om bild, bildämnet och konst. Förhoppningen är 
att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för framtida 
samarbeten, utställningar och gemensamma fortbild-
ningar. Kontakta shahla.mohebbi@vasteras.se för mer 
information! Nästa träff är 5 juni kl 17.30.



Västerås konstmuseum är 
till för alla. Allas lika värde 
är en av våra grund- 
värderingar och därför är 
ingen form av diskriminering 
okej. Tillsammans med 
våra besökare vill vi vara 
en välkomnande, rolig, 
inspirerande och trygg plats 
för alla – oavsett etnicitet, 
kön, ålder, religion, sexuell 
läggning, utseende eller 
funktionsvariation.
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Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2
Tel: 021 - 39 32 22, E-post: konstmuseet@vasteras.se
www.vasteraskonstmuseum.se


