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LÄRARHANDLEDNING: GUNILLA BERGSTRÖM / JAG SKA BANNE MIG RITA SJÄLEN!

VÄLKOMMEN TILL NORDISKA AKVARELLMUSEET! 

Till dig som är lärare,

Det du håller i din hand är lärarhandledningen till utställningen Jag ska banne mig rita 
själen! med verk av Gunilla Bergström. Se den som ett verktyg som du som lärare är fri att 
använda på det sätt du själv känner fungerar bäst med barnen. Den innehåller information 
och praktiska uppgifter, och den är formulerad med förskolans läroplan i åtanke.

Vi på Nordiska Akvarellmuseet brinner för samspelet mellan konst och pedagogik. Det är 
vår övertygelse att ett förskolebesök på museet kan leda till ett kreativt undersökande av 
samtiden och en nyfikenhet kring den egna miljön. Pågående utställning, Jag ska banne 
mig rita själen!, bjuder även på ett gyllene tillfälle att arbeta med och gestalta svåra och 
spännande frågor om känslor, relationer, lek och fantasi. Ett museibesök kan användas 
i undervisningen i en rad olika ämnen, och vi skräddarsyr det gärna efter era behov, ert 
ämne, barnens ålder etcetera.
 
Till sist, tack för att du och din förskolegrupp besöker utställningen! Och som alltid; vill ni 
dela med er av barnens tankar, idéer eller skapelser så är vi såklart nyfikna, och ni får 
gärna maila oss.

Konstpedagogerna
Nordiska Akvarellmuseet

På omslaget: Ur boken Hur långt når Alfons?, 1999, Gunilla Bergström, © Bok–Makaren AB
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NÅGRA SAKER ATT TÄNKA 
PÅ INFÖR BESÖKET

ANSVAR FÖR GRUPPEN
Läraren ansvarar för klassen under besöket 
på museet.

VAR FÖRSIKTIG
Eftersom det är lätt att stöta till konstverk 
eller andra besökare är det inte tillåtet med 
ryggsäck inne i utställningshallarna. Det är 
inte heller tillåtet med dryck eller mat i salar-
na. Du kan låsa in din väska i ett av våra skåp 
(då behöver du en 10-krona) eller lämna den 
i museets reception. Tänk även på att inte 
springa inne i utställningarna. Det händer lätt 
olyckor, och trägolvet gör att det blir mycket 
ljud i lokalerna. Undvik även att luta dig mot 
väggar och häng inte heller på glasmontrar.

VARFÖR FÅR MAN INTE RÖRA 
KONSTEN?
Det är inte tillåtet att röra vid konstverken. 
Peka men inte peta! När vi tar på ett verk, 
även om vi är väldigt försiktiga, så gör fettet 
och saltet på våra fingrar stor skada på ma-
terialen. Eftersom museets jobb är att bevara 
konstverken måste vi skydda konsten – det är 
också därför som det ibland kan vara kallare 
på ett museum än på andra ställen, eftersom 
det är den temperatur och luftfuktighet som 
konsten mår bäst av!

FOTOGRAFERING
Det är tillåtet att fotografera i utställningarna, 
men du får aldrig lov att använda blixt. Ljuset 
från blixten bleker med tiden färgen i verken. 

FRÅGA OSS
Fråga någon i museets personal om det är 
något du undrar. Vi diskuterar gärna konsten 
med er! Som lärare kan du även få information 
inför ert besök eller bolla pedagogiska tankar 
med oss efteråt.

PRAKTISK INFORMATION
Visste du att man kan ta bussen till Nordiska 
Akvarellmuseet? Den närmaste hållplatsen heter 
”Kommunhuset” och därifrån tar det 10–15 
minuter att gå till museet. 

BOKNING
Vill man komma med hela sin klass till museet 
kan det vara bra att boka sitt besök i förväg. 
Då kan man också bli guidad och få jobba i 
verkstaden tillsammans med konstpedagogerna. 
Vi skräddarsyr gärna ert besök efter era behov 
och önskemål. 
Bokning: linnea.axelsson@akvarellmuseet.org

BESÖK MUSEET PÅ EGEN HAND
Självklart är ni även välkomna att besöka 
museet på egen hand under museets öppet-
tider. Då kan denna lärarhandledning fungera 
som ett stöd under och efter ert besök. Alla 
under 26 år går in gratis. Vill din klass besö-
ka museet på egen hand ser vi gärna att ni 
meddelar museets reception om detta i förväg 
på telefonnummer 0304-60 00 80 eller på 
mailadressen rec@akvarellmuseet.org.
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INTRODUKTION
OM UTSTÄLLNINGEN

GUNILLA BERGSTRÖM 
JAG SKA BANNE MIG 
RITA SJÄLEN! 

Titeln på vårens utställning är ett citat av 
Gunilla Bergström. Hon beskriver att tanken 
Jag ska banne mej rita själen! blev början till 
hennes långa karriär som bilderboksmakare. 
Sedan 1975 har hon helt ägnat sig åt att illustrera 
och skriva bilderböcker, men innan dess jobbade 
hon som journalist på bland annat Dagens 
Nyheter och Aftonbladet. 

Vi har valt att visa Gunilla Bergströms bilder på
Nordiska Akvarellmuseet eftersom ett av muse-
ets intressemråden är att lyfta fram bilderboken
och bevaka bilderboksskapandet i Norden. 
Därför tycker vi att det är självklart, och såklart 
väldigt roligt, att kunna visa en av våra mest 
älskade bilderbokskonstnärer. I utställningen 
visar vi originalverk ur fjorton utvalda bilderböcker av 
Gunilla Bergström. I bilderna ser man hur säregen 
och skicklig Gunillas känsla för färg, linjeföring 
och komposition är. Hon formar trovärdiga 
miljöer, där hennes figurer befinner sig mitt i en 
vardag som vi som läsare ofta kan känna igen. 
Här kan det mesta hända och både små och 
stora frågor ställas. Frågor om rädsla, utanför-
skap, familjelivet, krig – och om att lära sig att 
knyta, till exempel. 

Verk i utställningen: Mias pappa flyttar, 1971 / God natt, Alfons, 

1972 / Aja baja, Alfons Åberg, 1973 / Alfons och hemlige Mållgan, 

1976 / Bill och Bolla I, 1977 / Alfons och odjuret, 1978 / Bill och 

Bolla II, 1979 / Vem spökar, Alfons Åberg?, 1981 / Bara knyt, 

Alfons! , 1987 / Där går tjuv-Alfons! , 1990 / Osynligt, 1997 / Hur 

långt når Alfons?, 1999 / Alfons och soldatpappan, 2003–2004 / 

Alfons med styrke-säcken, 2005
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Aja Baja, Alfons Åberg, 1973, Gunilla Bergström
© Bok–Makaren AB
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INFORMATION
OM KONSTNÄREN

Gunilla Bergström föddes 1942 i Göteborg. 
I samma stad tog hon 1966 sin journalist- 
examen och arbetade sedan som journalist på 
bland annat Dagens Nyheter och Aftonbladet. 
Men det är som bilderboksmakare hon har 
blivit mest känd. Bergströms första bok, Mias 
pappa flyttar, släpptes 1971 och redan året 
därpå var hennes mest kända figur, Alfons 
Åberg, skapad. God natt, Alfons Åberg kom 
1972 och sedan dess har Gunilla Bergström 
författat och illustrerat ett 40-tal böcker. 

Ett kännetecknande drag i Gunilla Bergströms 
bilderböcker är användandet av collageteknik. 
Gunilla Bergström blev också känd för att 
tidigt behandla allvarliga ämnen som skilsmässa 
och handikapp. Idag bor hon i Stockholm. 
2012 fick hon regeringens guldmedalj “för sin 
nydanande gärning som barnboksförfattare 
och bilderbokskonstnär med osvikligt barn-
perspektiv”. 
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Gunilla Bergström. Fotograf: Rolf Adlercreutz
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INFORMATION
OM ALFONS ÅBERG

Majoriteten av Gunilla Bergströms bilder-
böcker handlar om pojken Alfons Åberg. Han 
bor tillsammans med sin pappa i en lägenhet i 
en modern förort någonstans i världen. Böckerna 
om Alfons har översatts till ett 30-tal språk och 
sammanlagt har över 9 miljoner böcker tryckts 
världen över. I Sverige lånas det varje år ut 
omkring 1 miljon Alfons-böcker på biblioteken. 
Det finns även TV-serier och filmer baserade på 
böckerna. Visste du förresten att år 2017 fyllde 
Alfons Åberg 45 år? 

Alfons namn på olika språk:
Danska: Alfons Åberg
Norska: Albert Åberg
Finska: Mikko Mallikas
Isländska: Einar Askell
Engelska: Alfie Atkins
Tyska: Willi Wiberg
Polska: Albert Albertson
Spanska: Alfonso
Arabiska: Burhan
Somaliska: Guuled
Kurdiska: Alfons Oberg
Romani: Ardom
Africaan: Dawie

Alfons och hemlige Mållgan, 1976, Gunilla Bergström, 
© Bok–Makaren AB
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INFORMATION 
OM BILL OCH BOLLA

Gunilla Bergström har två (idag vuxna) barn som 
var förebilder till figurerna Bill och Bolla i två 
böcker som handlar om hur livet kan se ut i en 
familj när ett av barnen har en funktionsvariation. 

I den första boken, Ramsor och Tramsor, om Bill 
och Bolla (1977), har Bill precis blivit storebror 
och känner sig störst i världen. Men ju längre 
tiden går visar det sig att någonting inte står rätt 
till med lillasyster, Bolla. Åren går men Bolla bör-
jar inte prata. Båda böckerna om Bill och Bolla är 
skrivna på rim. 

Bill och Bolla I, 1977, Gunilla Bergström
© Bok–Makaren AB

LÄRARHANDLEDNING: GUNILLA BERGSTRÖM / JAG SKA BANNE MIG RITA SJÄLEN!



LÄRARHANDLEDNING: GUNILLA BERGSTRÖM / JAG SKA BANNE MIG RITA SJÄLEN!

UPPGIFTER / PRATA FAMILJ
Lästips: God natt, Alfons Åberg (1972) 

Att läsa böckerna om Alfons Åberg tillsammans är ett bra sätt att starta en 
diskussion om vardagens frågor. Denna uppgift går ut på att ni ska 
högläsa tillsammans i klassen och utifrån berättelsen diskutera hur en familj 
kan se ut.   

Vad en familj är och vad den förväntas att vara är inte självklart. Uppfattningar 
kring begreppet förändras och omprövas ständigt. I den statliga utredningen 
Barn i homosexuella familjer, som utkom år 2001, kan man läsa: 

”Alternativa familjebildningar är i dag inte längre en marginell eller ovanlig 
företeelse. Enligt demografiska uppgifter lever cirka en fjärdedel av alla barn 
i Sverige i åldrarna 0–17 år i en annan typ av familj än en traditionell kärn-
familj. Det finns i dag ett otal alternativa familjeformer, såsom familjer med 
ensamstående föräldrar, styv- och adoptivfamiljer samt familjer med 
homosexuella föräldrar.” (SOU 2001:10:73). 

Förbered dig tillsammans med de andra pedagogerna. Läs på förhand 
boken ni har valt och förbered frågor inför diskussionen som ni känner 
passar era elever. Om ni vill, kan ni lägga upp det så att en pedagog 
högläser och den andra ställer frågor till den som läser, innan ni lämnar 
ordet fritt. Tänk också att ni ska utgå ifrån att bilderboksmakaren 
(i det här fallet Gunilla Bergström) har gjort ett medvetet 
val genom att låta Alfons leva med en ensamstående 
pappa – det är inget som har hänt av slump.

Fråga till exempel:
– Vad är en familj? 
– Hur ser din familj ut? 
– Hade din familj kunnat se ut på något annat sätt? 
– Kan man ha flera familjer? 
– Hur tror du andras familjer ser ut? 
– Hur skulle en familj kunna se ut? 
– Vad tror du att andra tänker på när de hör ordet familj? 
– Hur ser Alfons Åbergs familj ut?
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VAD ÄR EN FAMILJ? Ordet ”familj” 
kommer från början från latin. Då syftade 

ordet på ett hushåll bestående av en herre, 
hans fru, deras barn, slavar och boskap. När 
vi idag använder begreppet ”kärnfamilj” (som 

myntades 1969) syftar det på en hetero-
normativ familj bestående av mamma, pappa, 

barn. 2008 myntades ett ord som mot-
reaktion mot detta begrepp, nämligen ”stjärn-

familj”. ”Stjärnfamilj” är ett begrepp som 
inkluderar alla typer av familjekonstellationer, 

såsom enföräldersfamilj, hbtq-familj, familj 
utan barn, bonusförälderfamilj, donations-

familj, adoptionsfamilj. etc.
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UPPGIFTER / OSYNLIGA KOMPISAR!
Lästips: Alfons och hemlige Mållgan (1997)

Förbered genom att läsa Alfons och hemlige Mållgan tillsammans. 
Arbeta sedan vidare med att gemensamt i grupp fantisera fram osynliga kompisar.

– Är de långa, korta, raka eller krokiga?
– Vad kan de göra, säga och heta? 

Det här är en gruppuppgift där du som pedagog är lekledare. 
Ni ska tillsammans skapa en berättelse om era osynliga kompisar.
Som lekledare behöver du ställa frågor som driver berättelsen framåt, 
eller säga något i stil med 

”… och vår osynliga kompis tycker om …”
eller 
”… plötsligt kom det en …”
eller
”... där såg den osynliga kompisen ...”

Elevernas uppgift blir att fylla i meningarna och få berättelsen att ta form.  
Ju mer ni hittar på tillsammans desto mer får ni reda på om era osynliga 
kompisar. En gemensam berättelse växer fram. Låt barnen ta plats och 
driva berättelsen framåt. 

Om möjligt kan ytterligare en pedagog dokumentera det som fantiseras fram. 
Materialet kan sedan användas som stöd för olika typer av gestaltningar. 
Fantasierna om de osynliga kompisarna kan exempelvis dramatiseras eller bli 
motiv för bilder och skulpturer. 

Förslag på vidare uppgift:
Diskutera varför ni tror att Alfons Åberg har en osynlig kompis!
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UPPGIFTER / KLIPP OCH KLISTRA EN BERÄTTELSE! 
Lästips: Vem spökar, Alfons Åberg? (1983)

Titta noga i en bilderbok av Gunilla Bergström tillsammans med eleverna. 
Försök att undersöka hur bilderna är gjorda. Visst ser det ut som att hon har 
klippt och klistrat när hon har gjort dem? Detta kallas för collage.

Skapa era egna berättelser och bilder genom att använda er av collage. 
Ni kan använda material som pennor och färg, men också olika typer av 
papper, tidningar, tapeter, plastpåsar, klistermärken och kartong. 
Experimentera med former och färger som ni klistrar på papper. 

Avsluta med att beskriva era berättelser för varandra.
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MUSEUMORDLISTA

KONSTMUSEUM – är ett museum som äger 
en samling med konstföremål. Ett konstmu-
seums största uppgifter är att förvara, vårda 
och visa konstföremål. 

KONSTPEDAGOG – är en person som jobbar 
med att förmedla konsten till olika grupper, 
till exempel skolor. Kommer du med din klass 
kommer ni att träffa en eller flera konstpeda-
goger. Med en konstpedagog kan du till exem-
pel prata om konsten på museet eller arbeta i 
verkstaden. 

GUIDE – på Nordiska Akvarellmuseet är 
guiden en person som visar och pratar om 
konsten. Här har vi något som heter ”allmänna 
visningar”. Vid dessa visningar är det en guide 
som pratar inför en grupp människor som vill 
lära sig mer om utställningen och om konstnä-
rerna. 

KONSTNÄR – är den person som skapar eller 
utövar konst. En konstnär kan teckna, måla, 
skapa skulpturer och installationer eller något 
som innehåller flera olika typer av konst.

VERK/KONSTVERK – är en produkt som en 
konstnär har skapat. Det kan vara en målning, 
en skulptur eller något helt annat. Ett konst-
verk är något du kan se och uppleva.

UTSTÄLLNING – man kan säga att en ut-
ställning är en sammansättning av flera olika 
föremål, till exempel konstverk. En utställning 
på museet kan vara en samling av konstverk 
med samma tema, av en och samma konstnär 
eller konstverk från en viss plats.

ATELJÉ – kallas platsen där konstnären arbe-
tar. Många konstnärer har ett eget arbetsrum 
där de har allt de behöver för att skapa sin 
konst, det kallas för en ateljé. 
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KONTAKTA OSS!

Vill du …
- få kontakt med en konstpedagog?
- boka ett besök?
- visa hur klassen har arbetat med uppgifterna?
- bolla tankar och idéer?

Hör av dig till:
Linnéa Axelsson, konstpedagog
linnea.axelsson@akvarellmuseet.org

För allmän information om museet
hör av dig till: 
Museets växel och reception
0304 - 60 00 80

akvarellmuseet.org
info@akvarellmuseet.org
facebook.com/nordiskaakvarellmuseet
@akvarellmuseet
#akvarellmuseet

Anmäl er gärna till museets nyhetsbrev där du får tips om allt som är 
aktuellt just nu, du hittar det på akvarellmuseet.org.

ANVÄND GÄRNA

#AKVARELLMUSEET
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nordiska akvarellmuseet

”Inga prinsessor, äventyr och rymdmän! 
Inga läckra bilder och framför allt inga söta 
lögner! Jag vill berätta sanna historier om 
verkliga människor, just som vi beter oss 

till vardags. Minidramer på det psykologiska 
planet. Det handlar om bus, att sakna en 

kompis, om spökrädsla, slagsmål, om 
att julen är förbi … Sådant som varje barn 
kan känna igen. Men där ska helst också 

rymmas något overkligt, oväntat!”

GUNILLA BERGSTRÖM


