
LÄRARMATERIAL
BILDEN AV KRIG, 20 SEP - 14 JAN



SKOLVISNINGAR PÅ BONNIERS KONSTHALL
Bonniers Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Begreppet 
samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman 
och belyser frågeställningar från samtiden. Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en 
fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Våra utställningar ger er möjlighet att arbeta 
enligt skolans läroplan och mål inom en rad olika ämnen.

Häftet du håller i din hand är ett inspirationsmaterial för dig som lärare. Det här materialet 
är tänkt att skapa vägar in i konsten genom att presentera frågeställningar och aktiviteter 
du kan använda dig av. Sista sidan på häftet kan du kopiera till dina elever som stöd vid 
tolkningsövningar i utställningen. Vi hoppas att få se dig och dina elever på plats i konsthallen!

Följ med på en skolvisning
Bonniers Konsthall erbjuder kostnadsfria visningar till och med åk 3 på gymnasiet, samt för 
SFI-klasser. Visningens längd är ca 30 minuter, och anpassas efter gruppens förkunskaper och 
ålder. Max antal deltagare 25 pers/grupp. Vi rekommenderar dock att hålla grupperna mindre 
för att få möjlighet till ett fördjupat samtal. Det går jättebra att dela upp klassen i två grupper 
och boka två visningar efter varandra. 

Fri entré
Sedan 5 februari 2015 är det alltid fri entré för alla till Bonniers Konsthall.

Konsthallsvärdar
Våra skolvisningar hålls av våra konsthallsvärdar. Alla värdar är verksamma konstnärer eller 
konstvetare och ger en unik infallsvinkel på våra utställningar. Elevernas egna kommentarer 
och tankar är en viktig del av visningen, där mötet och samtalet kring konst får en central roll. 

Öppettider och bokning
Konsthallens öppettider är onsdag kl 12-20, torsdag-söndag kl 12-17. 
För bokning och information vänligen kontakta Sara Källsner på 08-736 42 66  (mån-fre kl 9-17) 
eller mejla oss på visning@bonnierskonsthall.se. Ni kan även använda vårt bokningsformulär 
på: www.bonnierskonsthall.se/boka-skolvisning 

Inför ditt besök
Berätta gärna för oss om det är något ni vill att vi tar hänsyn till eller vill att vi tar upp 
under ert besök. Konsthallens värdar hjälper till att hålla rätt på alla besökare, men lärare 
har ett huvudansvar för de elever de har med sig. Innan besöket kan man som lärare 
gärna uppmärksamma eleverna på att man inte får röra konstverken. Vi har tyvärr inget 
matsäcksrum i konsthallen. 

Hitta hit
Bonniers Konsthall 
Torsgatan 19
T-S:t Eriksplan
Buss 3, 4, 70, 72 och 77 stannar vid S:t Eriksplan



TIPS FÖR LÄRARE

Läs på innan ni besöker konsthallen
Vid första besöket på en konsthall kan det vara svårt för eleverna att sortera bland alla nya och 
kanske främmande intryck. Skapa ett ramverk genom att läsa på om konsthallen, utställningen 
och konstnärerna tillsammans i klassen för att förbereda för alla nya intryck. 

Föd idéer
Använd öppna frågor som uppmuntrar till reflektion och egna tolkningar och låt diskussionen 
leva sitt eget liv. Att försöka hitta en slutgiltig förklaring begränsar verket, använd verk och 
reflektioner som katalysatorer för ytterligare diskussion. Börja gärna med enkla och konkreta 
frågor kring verket för att sedan fördjupa frågeställningarna. Tänk på att ta till vara på barnens 
kommentarer och uppmuntra dem att utveckla sina reflektioner kring verket.

Påminn om att konsten väcker känslor och funderingar
Konsten kan göra att vi ifrågasätter världen runt oss och att vi får lättare att förstå olika sociala 
fenomen. Hur man upplever konst är något mycket individuellt. Alla kan inte, och behöver inte, 
tycka om alla verk. Påminn gärna eleverna om att även om ett verk inte väcker gillande så kanske 
det skapar känslor och funderingar som är värdefulla.



Fånga upp interna diskussioner
Många intressanta funderingar och tolkningar viskas ofta mellan elever - plocka upp dessa 
diskussioner! Vill de inte dela med sig inför klassen kanske de kan anförtro sig till dig som 
lärare och på så vis uppmuntras i sitt reflekterande. Det kan kännas mindre läskigt att dela 
med sig av sina tankar och idéer i en stor grupp när man först har fått testa dem i ett mindre 
sammanhang.

Dela upp i grupper
Mindre grupper skapar större trygghet för både elever och lärare att dela med sig av sina 
personliga tankar och känslor. Har ni möjlighet så kom gärna med en halv klass per visning 
eller fördela klassen på två lärare. Återvänd gärna till samma utställning och diskutera den på 
nytt. Det kan vara svårt att skapa sig en uppfattning om en utställning och ett konstverk vid 
första anblick om man inte är en van konsthallsbesökare. En utställning kan växa och man kan 
få en annorlunda upplevelse när man ser om en utställning flera gånger. Reflektera över hur 
upplevelsen av verken och utställningen förändras. En trygg miljö skapar även en trygghet för 
tolkning och reflektion.

Ta god tid på er och använd gärna informationsmaterial som finns på konsthallen
I utställningen kan elever och lärare låta diskussioner och tolkningar ta omvägar genom 
grundliga samtal om de olika verken. Våra verkskyltar är en utmärkt ingång till konstverken. 
I vår utställningsfolder kan ni läsa intervjuer med konstnärer och annat som relaterar till 
utställningen. 



Denna utställning kretsar kring hur bilder av krig påverkar människan. Utställningen samlar verk 
från mer än 30 internationellt verksamma konstnärer som på olika sätt förhåller sig till pågående 
eller historiska konflikter. De reflekterar över vad som syns och om vad som döljs i skildringar 
av våld och tillsammans ställer de relevanta frågor om vad krigets bilder producerar, får för 
konsekvenser och hur de sprids.

Bilden har en central plats i samhället. Bilder från konflikter runtom i världen produceras och 
publiceras oavbrutet. Det kan vara i nyheter, sociala medier, reklam och propaganda. Bilden 
används bland annat för att dokumentera, informera och vittna – men också för att chockera och 
sprida rädsla.

Utställningen Bilden av krig undersöker förhållandet mellan de som skapar bilder, de som avbildas 
och de som upplever dem och visar verk som inte bara skildrar krigets våld utan arbetar sig 
igenom bilderna för att fördjupa relationen till dem. Att reflektera över bilder av våld på detta sätt 
motsäger inte vikten av att skapa dem, utan talar snarare för att ett avgörande politiskt projekt är 
att hitta sätt att se bilder av våld och krig.

BILDEN AV KRIG

David Claerbout Vietnam, 1967, Near Duc Pho (Reconstruction After Hiromishi Mine), 2001



INTRODUKTION TILL ARBETSMATERIAL

Det här materialet är tänkt som en uppstart för eleverna att träna på att sätta ord på bilder 
och särskilt de bilder som de möter via dagsmedia. Som lärare kan du välja bland uppgifterna 
i häftet utifrån ditt ämnesfokus. Alla uppgifter passar för bildämnet och en del fungerar även 
gränsöverskridande för till exempel svenska, samhällskunskap och media. 

Använd verken i utställningen på Bonniers Konsthall, nyhetsbilder eller bilder från sociala 
medier för att reflektera över det mediabrus vi är i kontakt med. Genom att prata om bilder 
tillsammans får vi öva oss i att sätta ord på sådant som inte alltid är enkelt.  

BILDANALYS
I den här uppgiften ska vi lära oss att tolka bilder. När vi ser en bild är vi mottagare av ett sätt 
att se. En bild är ett utsnitt ur ett sammanhang i tid och plats. Det betyder att alla bilder har 
formulerats genom en person som ser på något utifrån ett visst perspektiv. Det kan vara en 
fotograf, ett barn, eller en tandläkare. Den som har tagit bilden har, förutom ett eget sätt att se 
på världen, också ett eget sätt att göra bilder på. 

I varje bild finns en relation mellan en sändare (den som tar bilden) och en mottagare (den som 
tittar på bilden). Varje mottagare möter bilden på olika sätt. Det den ena tycker är obehagligt 
kan den andra tycka är spännande och intresseväckande. Vi bär alltid med oss själva och våra 
egna erfarenheter och värderingar när vi tittar på en bild.  

När vi ska titta på hur en bild är uppbyggd kommer bildanalysen väl till pass. Du ska få lära dig 
två termer som man använder sig av i bildanalys.

Maximilien Van Aertryck & Axel Danielson Because The World Never Stops, 2016



Denotation – Det är vad du ser i bilden
Människor, miljöer, färger, situationer. Ge så mycket detaljerad information du kan. Hur är bilden 
beskuren, ur vilken vinkel är den tagen, är den skarp eller suddig? 
Tänk på hur du skulle förklara bilden för någon som är blind.

Konnotation - Det är hur du tolkar bilden. 
Tänk på hur det skulle vara att kliva in i bilden. Vad hör du? Hur är stämningen? Vilka 
associationer får du? Är det privata associationer eller något som du tror att även andra skulle 
hålla med om? Tror du att någon som bor på andra sidan jorden skulle känna likadant inför bilden?

Uppgift 1: 

Material: Dagstidningar

Välj ut en bild i en av tidningarna och analysera den med hjälp av begreppen denotation och 
konnotation. Vad ser du? Vad tror du den här bilden vill säga till oss?

Allan Sekula War Without Bodies, 1991/1996



Material: Dags- och kvällstidningar från samma datum, förslagsvis Svd, DN, Expressen och 
Aftonbladet. 

Jämför framsidorna med varandra. Vilka nyheter är det som lyfts fram? Är det olika nyheter 
i olika tidningar eller är det samma? Vilken nyhet tycker du att de verkar vilja lyfta som den 
viktigaste? Varför? Vilken tidning tycker du verkar ge den mest sanna bilden av vad som händer 
i världen? Motivera! 

Om du var redaktör för en tidning, vilken nyhet hade du satt på framsidan? 
*En redaktör är den person som sätter samman innehållet i en tidning.

Uppgift 2

Denna uppgift utgår från konstnären Alfredo Jaars verk Utan titel (Newsweek), 1994. Verket 
uppmärksammar hur media prioriterar vilka nyheter som är viktiga. Jaar har samlat omslagen 
på magasinet Newsweek under perioden 11 april till 1 augusti 1994, samma period som 
folkmordet i Rwanda pågick. På framsidorna lyfts O.J. Simpsons rättegång, fotbolls-VM och 
mirakulösa antioxidanter fram, men inget om den pågående konflikten. 

 Alfredo Jaar, Untitled (Newsweek), 1994



Material: En mobiltelefon med lagringsutrymme.

Den här uppgiften är tänkt att ni ska göra tillsammans på plats i konsthallen!

Börja med att titta på konstnären John Smiths verk Fruset krig, (Irland, 8 oktober 2001) och 
läs den tillhörande verktexten (se nedan). Prata om vad ni ser i verket och vad det väcker för 
tankar hos er i gruppen.

Uppgift 

Vi ska nu göra precis som konstnären John Smith och filma våra egna reaktioner på något vi 
ser. Välj fritt ett konstverk i utställningen. Använd mobilen för att ta upp ljud och filma. Till att 
börja med ska du beskriva vad du ser i verket utan att lägga in personliga värderingar. Försök 
att vara så saklig du kan. 

Efter att du har gjort en kort beskrivning av vad du ser så får du lägga in egna funderingar, 
associationer och intryck. Vad får det här verket dig att känna och tänka? 

ATT SÄTTA ORD PÅ BILD

Om verket

Två veckor efter attacken på World Trade Center i New York och en dag efter att amerikanska 
och brittiska trupper bombade Afghanistan, sände BBC 24 en nyhetsrapportering som oväntat 
stannade. Den frusna bilden visade då expertkommentatorn och dennes kommentar vid TV-
rutans kant. När detta hände satte konstnären John Smith igång sin egen kamera och började 
filma, samtidigt som han spekulerade kring varför frysningen hade skett.

John Smith, Fruset krig, (Irland, 8 oktober 2001)



Om verket

Martha Rosler gjorde en serie verk (bland annat det ovan) när den amerikanska närvaron 
ökade i Vietnam. Verken består av fotomontage där Martha Rosler har kombinerat bilder från 
Vietnamkriget med bilder från livsstilsmagasinet House Beautiful.  Genom att sätta ihop bilder 
av olika karaktär blir vi som betraktare uppmanade att se bilderna på ett nytt sätt. Motiven hon 
valt ligger långt ifrån varandra i uttryck och genre. Fotomontagen får oss som betraktare att 
jämföra här och där. 

Uppgift 1 

Material: Olika typer av bilder och magasin, lim, papper.

I denna uppgift arbetar vi med att göra politiska bilder i kollageteknik. Du ska i bild visa på 
en åsikt som du har. Till exempel ”Ät inte kött” eller ”Höj barnbidraget”. Du ska arbeta med 
bildkontraster så välj två tidningar av olika karaktär att arbeta med. 
Vilken slags tidningskombination är lämpligast att använda för att få fram din åsikt? Samla på 
flera olika tidningsgenrer för att kunna jämföra bilder.

Häng upp klassens bildmontage som en utställning och ta hjälp av varandra att presentera 
bilderna. 

Hur tolkar ni varandras bilder?
Berätta om din bild, i vilket syfte den är gjord? 
Vad betyder bilderna var och en för sig i jämförelse med när de förs samman?

TVÅ BILDER I EN

Martha Rosler, House Beautiful: Bringing the War Home, C. 1967-72



Uppgift 2

Material: Ipad eller mobiltelefon med kamera. Exempel på program där man kan sätta ihop 
bilder i är Snapchat, Pixlr och Snapseed

Gemensamt i gruppen bestämmer ni ett tema som ni vill arbeta med. På samma sätt som du 
har satt ihop kontrastrika miljöer från tidningar i den första uppgiften ska du nu göra kollage 
med hjälp av en fotoapp. Se vilka möjligheter du har i din mobil eller Ipad för att göra kollage.

Din uppgift är att sätta ihop ett foto som du tagit själv med en bild från Internet. 

Att reflektera kring i klassen:
Hur skiljer sig kollagen åt utifrån vilken teknik ni använt? Gör en tillbakablick i tid och jämför 
bilduttryck från 70-talet med dagens. 

TIPS! Arbeta gärna ämnesöverskridande med tema Vietnamkriget i Historia & SO. Se även 
Gerhard Nordströms och David Claerbouts verk i utställningen, som också knyter an till 
konflikten.  


