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LÄRARHANDLEDNING: LEIKO IKEMURA

VÄLKOMMEN TILL NORDISKA AKVARELLMUSEET! 

Till dig som är lärare,
Det du håller i din hand är lärarhandledningen till Leiko Ikemuras utställning. Se den 
som ett verktyg som du som lärare får använda på det sätt du själv känner fungerar 
bäst med eleverna. Den innehåller information och praktiska uppgifter och den är for-
mulerad med skolans läroplaner i åtanke.

På Nordiska Akvarellmuseet brinner vi för samspelet mellan konst och pedagogik. Det 
är vår övertygelse att ett skolbesök på museet kan leda till ett kreativt undersökande av 
samtiden och en nyfikenhet kring den egna miljön. Pågående utställning, med verk av 
Leiko Ikemura bjuder även på ett gyllene tillfälle att diskutera hur olika normer och idéer 
påverkar hur vi ser på oss själva, varandra och vår omgivning – men också hur kraftfullt 
detta speglas i samtidskonsten och kulturen.

Vi hoppas och tror att lärarhandledningen kan fungera som inspiration för lärare i alla 
årskurser.

Ett museibesök kan användas i undervisningen i en rad olika ämnen. Vi skräddarsyr det 
gärna efter era behov, ert ämne, elevernas ålder etcetera.
Till sist: tack för att du och din klass besöker utställningen! Och som alltid: vill ni dela 
med er av klassens tankar, idéer eller skapelser så är vi mycket nyfikna och ni får gärna 
maila oss.

Konstpedagogerna

Nordiska Akvarellmuseet

På omslaget: Maria Nordin, Golden object, 2018

På omslaget: Leiko Ikemura, Self, 2008
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NÅGRA SAKER ATT TÄNKA 
PÅ INFÖR BESÖKET

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

VAR FÖRSIKTIG Det är lätt att stöta till 
konstverk eller andra besökare. Därför är det 
inte tillåtet med ryggsäck inne i utställnings-
rummen. Det är inte heller tillåtet med dryck 
eller mat i salarna. Du kan låsa in din väska 
i ett av våra skåp (då behöver du en 10-kro-
na) 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 
på̊glasmontrar.

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 materialen. Museets uppgift är att bevara 
konstverken. Därför måste vi skydda konsten.  
Det är också därför som det ibland kan vara 
kallare på ett museum än på andra ställen.  
Där hålls den temperatur och luftfuktighet 
som konsten mår bäst av!

FOTOGRAFERING Det är tillåtet att fotogra-
fera 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 pedago-
giska 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.

BESÖK MUSEET PÅ EGEN HAND Själv-
klart är ni även välkomna att besöka museet 
på egen hand under museets öppettider. Då 
kan denna lärarhandledning fungera som ett 
stöd under och efter ert besök. Alla under 26 
år går in gratis. Vill din klass besöka museet 
på egen hand ser vi gärna att ni meddelar mu-
seets reception om detta i förväg på telefon-
nummer 0304-60 00 80 eller på mailadres-
sen rec@akvarellmuseet.org.
 
UPPTÄCKARVÄSKAN Passa på att låna vår 
Upptäckarväska när ni besöker museet på 
egen hand! Den är fylld med verktyg och upp-
gifter som inspirerar till konstupplevelser på 
nya och lekfulla sätt. Ni hittar den i museets 
entré. Låna! Lek! Lämna tillbaka!
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INTRODUKTION /  
LEIKO IKEMURA

Leiko Ikemura föddes i Tsu i Ja-
pan, men fick sin konstnärliga ut-
bildning i Europa, där hon levt från 
21 års ålder. Som en av få japan-
ska kvinnliga konstnärer som rönt 
framgångar internationellt är hon 
representerad på centrala museer 
i Europa, USA och Japan. Efter 
att ha tecknat och målat figurativt 
under en längre period började 
Ikemura i mitten av 90-talet arbeta 
med skulptur, ett val som ledde till 
att hennes konst öppnade sig för 
nya perspektiv. På 2010-talet när-
made hon sig naturen alltmer och 
utvecklade de keramiska verken 
och skulpturerna med starkt fokus 
på gestalternas rörelse och eviga 
förvandling, som också uttrycks i 
hennes videokonst. 

I utställningsrummet flyter olika 
medier in i varandra och skildrar 
den fysiska och metafysiska verk-
ligheten, där Leiko Ikemura är en 
röst mellan olika kulturer. Fantasin 
i hennes verk är ett universellt 
språk. Ikemura hämtar inspiration 
från naturen och sina japanska 
rötter. Stilmässigt tillhör hon dock 
Europa och framför allt har hon 
påverkats av tysk expressionism. 
Påståendet att ”öst möter väst” är 
en kliché, som dock i detta fall är 
mycket välgrundad. Leiko Ikemura, Figur/Figure, 1996



INFORMATION / OM LEIKO IKEMURAS MÅLERI

Det gemensamma spåret, som ibland avsiktligt och ibland oavsiktligt löper
igenom Leiko Ikemuras skapande, är metamorfoser, eller med ett enklare ord –
förvandling. I västvärlden är temat mest känt genom den romerske skaldens Ovidius
berättelse Metamorfoser som handlar om den antika mytologins gudar och hjältar.
Förvandlingar är verkets ledmotiv. Gudarna och de dödliga byter gestalt. Oftast handlar
det om en förvandling från mänsklig till djurisk form. Metamorfoser har också blivit en
viktig inspirationskälla för konstnärer och författare världen över. Tanken att naturens själ
lever i nattens mörker förekommer samtidigt under olika namn och former i japansk
kultur. 

Myter, som förr i tiden förklarade svårbegripliga naturföreteelser, gav mening åt
en gåtfull värld. Förvandlingen är också en av de grundläggande principerna i
shintoismen, som kan spåras tillbaka till 700-talet. I shintoismen, i motsats till de stora
världsreligionerna, förekommer varken grundare eller frälsare. Det gudomliga, som också
är det mänskliga, lever i naturen och landskapet, i klippor, träd, floder, vindar, djur och
platser. Forntidens människor trodde att allting i naturen är besjälat. Livets skiftningar
speglas i årstidernas växlingar.

I Leiko Ikemuras konst flätas tolkningar av den västerländska och den östasiatiska
idén om världens själ i ständig förvandling samman. Ikemuras gåtfulla verk föreställer märkliga 
varelser, djur, växter, mineraler och arkitektoniska detaljer som flyter samman och gradvis förändras 
allteftersom själva bilden växer fram. Gestalter med eteriska kroppar utvecklas i en drömsk atmos-
fär nära naturen. Människor blir växter. Växter blir djur. Djur blir flyktiga figurer och abstraktioner. 
Ur abstraktionerna föds ett nytt liv och allting börjar om igen. I Ikemuras konst finns även samhälls-
kritiska undertoner och en medvetenhet om globala miljörisker.

Hon skapar i akvarell, pastell och olja. I sina skulpturer använder hon lera, terrakotta och brons. 
Figurernas rörelser förstärks av skimrande glasyrer. På lutande, lugnt sovande huvuden växer trä-
den. I berglandskapen synliggörs plötsligt ett kvinnoansikte. I Ikemuras konst förekommer ofta en 
kvinnogestalt i förvandling. Gåtfulla flickor, kvinnor och mödrar med barn smälter ofta samman med 
naturen och blir ett med träd och berg. Kvinnoansikten dyker plötsligt fram på Fujiberget (som i den 
klassiskt japanska konsten). Berget, det ständiga elementet i Ikemuras konst, är ibland täckt av en 
tjock dimma, ibland tronar det i bakgrunden som kompositionens centrum. Berget – det
ursprungliga hemmet i många av världens skapelseberättelser – innebär livets seger över
döden.

Leiko Ikemuras konst bejakar förvandlingen som livets grund. Den binder
samman öst och väst, historien och framtiden, själen och naturen. Hennes bildvärld är en
universell sagoskatt där allting befinner sig i en ständig transformation.

© Joanna Persman
Utdrag ur essän i NAM utställningsfolder
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Leiko Ikemura, Before Thunder, 2014/17
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UPPGIFTER / NATUREN ÄR BESJÄLAD

Ta med eleverna ut i naturen, kanske går ni upp på ett berg eller ut i skogen. Be dem 
att sätta sig ner och studera miljön runt omkring i en minut och under tystnad. Under 
denna stund ska eleverna leta efter mönster i naturen som kanske bildar ansikten 
eller kroppsformer. Kan berget ha former av ögon, näsa eller mun? Titta nära på ett 
träd. Blir mossan ett skägg och kvisten en näsa? Ser den nedfallna grenen ut som en 
jätteorm? Låt fantasin flöda och leta efter människo- eller djurformer i naturen. Dela 
ut papper och blyertspennor till eleverna. Be dem rita av alla former de ser. Färglägg 
med akvarell. 

Ni behöver:

•	 Papper
•	 Blyertspenna
•	 Akvarellfärg
•	 Pensel
•	 Vattenbunke
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UPPGIFTER / STÄDA, SKAPA OCH ÅTERANVÄND

Vi måste vara rädda om vår natur. Vi människor är ju en del av naturen och allting 
hänger ihop. Det kan ibland kännas hopplöst när vi tänker på miljöförstöringen och 
hur vår planet egentligen mår. Vi kan inte göra allt men alla kan göra något för att 
hjälpa till. 

Pedagoger och elever bestämmer tillsammans att ett visst område som ska städas. 
Kanske en strandremsa, en park eller skolans omgivningar. Dela ut papperskassar 
och handskar till alla. Plocka så mycket skräp ni kan! 

Dela in eleverna i mindre grupper. Be dem att leta reda på en tomkartong. Skär ut 
en stor bit som ska fungera som bas för det som ska skapas. Lägg kartongbiten 
på bordet. Ta fram skräpet, sortera och fundera över hur det ska användas. Bygg 
med skräpet! Skapa en skulptur, anlägg en park eller ett landskap. Klipp, klistra 
och ge skulpturen ett namn. 

•	 Fundera	på	vad	skräpet	gör	med	djur	och	natur.	
•	 Diskutera	varför	skräpet	hamnar	där.	
•	 Hur	kan	man	undvika	att	det	hamnar	i	naturen?	
•	 Hur	lång	tid	tar	det	för	plast	att	brytas	ner?	
•	 Hur	lång	tid	tar	det	för	en	aluminiumburk	att	brytas	ner?
•	 Vad	kan	man	göra	för	att	förändra	människors	ovana	att	slänga	skräp	i	
 naturen? 

Ge eleverna i uppgift att skriva om projektet och om sina tankar. Bjud in till utställ-
ning och visa upp det som eleverna skapat. Sätt igång diskussioner med besökar-
na!

Ni behöver:

•	 Papperskassar
•	 Trädgårdshandskar
•	 Saxar	
•	 Lim	
•	 Tomkartong

Kom ihåg att lägga allt i återvinningen när ni är klara! 
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Leiko Ikemura, Flying Face, 2016
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UPPGIFTER / NATURPOESI

Skriv en dikt! 

Be eleverna att skriva ner så många ord som möjligt med naturtema. Därefter ska 
de välja ut 10 favoritord och utifrån dessa skriva en dikt. Eleverna får välja om de 
vill att orden ska rimma. När de är klara med sin dikt, be dem att skriva ner den och 
på samma papper skapa en illustration. Som en liten övning kan de läsa upp vad de 
skrivit inför sina klasskamrater. 

Ni behöver:

•	 Papper	
•	 Penna
•	 Färg

Här kommer några exempel på ord:

Berg 
Hav 
Träd
Kotte
Gräs
Himmel
Blomma
Sten
Tång
Tuva
Dagg
Skog
Sol
Regn
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Leiko Ikemura, White Figure with Blue Miko, 1996



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.

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.

CURATOR – är den person som bestämmer 
vad en utställning ska innehålla.

SKULPTUR – är ett tredimensionellt konst-
verk. Skulptur har i motsats till annan konst en 
kropp, det vill säga en volym i rummet.
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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.

TIPSA GÄRNA ERA 

ELEVER ATT ANVÄNDA 

#AKVARELLMUSEET
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Leiko Ikemura, Red Trees, 2016



nordiska akvarellmuseet

”Träd är en inkarnation av figurer eller mig, eller 
ett känslomässigt porträtt. Allt är sammankopp-
lat. Träd, vatten, berg. Jag vill transformera dessa 
former. En lång process av transformation eller 

transfiguration. Jag försvinner bort när jag målar. 
Försvinner bort från denna värld. Men jag är här.”

LEIKO IKEMURA


