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På grund av rådande läge kan 
innehållet ändras med kort varsel. 
Kulturkatalogen upp dateras då 
och ligger på borås.seTitta där för 
aktuell information. 

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS 
KULTURTERMIN I BORÅS
Så var det vår igen. Den sista snön smälter och 
maskrosorna tränger sig igenom asfalten. Folk 
stannar upp på gatan och vänder sig mot solen som 
äntligen kommit tillbaka efter månaders frånvaro 
och fåglarna börjar åter kvittra. Precis som det ska 
vara helt enkelt.

Och vi på Kulturförvaltningen är tillbaka med en ny 
kulturkatalog! Vårterminen är fylld med musik, 
film, sagor, konst, teaterupplevelser och mycket 
mer. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling. Kultur för-valtningen 
medverkar till att konst, kultur och kreativitet blir 
ett verktyg för en framgångsrik skola. Genom ett 
brett kulturutbud kan eleverna tidigt ta del av ett 
jämlikt utbud av kulturens olika former.

Vi hoppas på en bra kulturtermin för alla elever!

Ester-Lee Heller 
Kultursekreterare barn

Bilder och foton i denna katalog där 
upphovspersonen inte är namngiven används med 
tillstånd från respektive verksamhet, person, företag 
eller förlag
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ÅRSKURS F–3

Interaktiv skulpturvandring
Borås Konstmuseum
Årskurs: 1–3

Sedan skulpturen ”Walking to Borås” (Pinocchio) av  
Jim Dine avtäcktes 2008 har en vitaliserande förtätning 
av den offentliga konsten gjort staden känd som ”skulp-
turstaden”. I denna skulpturvandring får eleverna intera-
gera med stadens skulpturer. Vad som helst kan hända!

Plats: utomhus på avtalad plats
Tid: enligt överenskommelse 

Tidsåtgång: ca 60 min.
Årskurs: 1–3

Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Visning med workshop 
Lars  Tunbjörk I LOVE BORÅS!
En retrospektiv
Borås Konstmuseum 
Årskurs: 1–3

Lars Erland Tunbjörk föddes i Borås den 15 februari 1956. 
Han började sin bana som fotograf som 15-åring på Borås 
Tidning 1971. Tunbjörk fångade ofta välfärdsstatens 
förvandling och superkommersialismens intåg i Sverige, 
men med humor och en surrealistisk prägel. Att ta ”en 
Tunbjörkare” blev på 1990-talet ett begrepp som 
fortfarande hänger kvar. Den retrospektiva utställningen, 
som tidigare visats på fotografiska i  Stockholm, är med 
sina drygt 200 fotografier Lars Tunbjörks hittills mest 
omfattande.

Vi inleder med en guidad visning av vår pågående 
utställning, där vi fördjupar oss i Lars Tunbjörks arbete, 
tekniker osv. Därefter arbetar vi praktiskt i vår ateljé med 
teman kopplade till det vi just upplevt i utställningen. 

Plats: Borås Konstmuseum
Tid: 30 oktober – 27 mars 2022 
Tidsåtgång: ca 90 min.
Årskurs: 1–3
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Foto:Lars Tunbjörk: Landet utom sig, "Skara sommarland", 1989

mailto:bokningar.konstmuseum%40boras.se?subject=
mailto:bokningar.konstmuseum%40boras.se?subject=


Finsk samtidskonst 
Borås konstmuseum

Årskurs: 1–3

Borås Konstmuseum satsar under sommaren på en utställning med 
fokus på finsk samtidskonst. Grundidén kommer från att Borås Stad är 
ett finskt förvaltningsområde, där en betydande andel av boråsarna har 
finskt ursprung. Den stora arbetskraftsinvandringen från Finland till 
stadens textilindustri har spelat en viktig roll i skapandet av stadens 
identitet. Ytterligare orsak är att Finland i våra ögon har ett starkt 
positionerat, spännande och progressivt konstliv som vi vill dyka djupare 
in i. I utställningen presenteras sju konstnärskap där angelägna teman 
som existentiella frågor, världsåskådning, mystik, miljö, samhälleliga 
strukturer, 

maktperspektiv går som en röd tråd och där det poetiska, humoristiska, 

ifrågasättande samsas i varierande uttryck. 

Vi inleder med en guidad visning av vår pågående utställning, där vi 
fördjupar oss i konstnärernas teman, tekniker osv. Därefter arbetar vi 
praktiskt i vår ateljé med teman kopplade till det vi just upplevt i 
utställningen.

Plats: Utställningarna och Ateljén 
Tid:Utställningen pågår 14 maj - 11 september 2022 
Tidsåtgång: Ca 90 min enligt överenskommelse  
Årskurs: 1–3
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Reglerna
Borås Stadsteater
Årskurs: F-2

Hemma. I skolan. På stan, lekplatsen, bussen. Överallt kryllar det av 
saker man inte får göra. Men det kan vara svårt att veta vad det är 
för regler som gäller. En del saker är okej vissa gånger, men inte okej 
andra gånger. Och ibland kan de vuxna inte ens förklara varför en 
del regler finns. Med fullt av hemliga fram och tillbaka-regler finns 
det ju hela tiden en risk att råka göra fel.
Genom barnens blick utforskar vi den gåtfulla logiken bakom 
vuxenvärldens regler och vad det är som egentligen gäller i olika 
lägen. Reglerna är en föreställning för barn i åldrarna 6-8 år där 
samtal med barn i målgruppen bildar också en autentisk grund till 
en lekfull fiktion som bjuder in till ett komiskt möte mellan scen 
och salong.

Plats: Turné - vi kommer till er!
Tid: Enligt överenskommelse (turnéperiod 25 mars – 29 april 2022) 
Tidsåtgång: Ca 45 min
Årskurs: F-2
Kostnad: 1 föreställning: 5000 SEK 
2 föreställningar på samma dag/spelplats: 8000 SEK
Anmälan: hanna.haag@boras.se eller 070-833 46 50

ÅRSKURS F–3



Upptäck museet 
Textilmuseet
F-klass
För de minsta barnen är ett museibesök en stor upplevelse! I
deras takt upptäcker vi därför museet, vi kikar runt i
utställningarna, känner på textila föremål eller kanske klär ut
oss. I den här visningen är det barnens nyfikenhet och lust som
styr var vi hamnar. Här besöker vi både basutställningar och
aktuella utställningar ibland fokuserar vi mer på den tillfälliga
utställningen. Upptäck Museet är ett bra förstabesök och
kommande besök kan innehålla workshops eller fokus på någon
speciell utställning.
Plats: Textilmuseet
Tid: Januari-juni
Tidsåtgång: ca 60 min.
Ålder: förskola
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Visning, textil kraft
Textilmuseet 

Årskurs: 1–3
Varför ligger Textilmuseet i Borås? Vad är textil och hur tillverkas 
det? Och var, i Borås eller någon annanstans, tillverkas våra kläder? 
En visning i vår basutställning Textil Kraft går att lägga upp på 
olika sätt beroende på era intressen, det kan handla om 
industrialiseringen, konsumtion och miljö, globala arbets- och 
levnadsförhållanden eller hembygd. Här möts lokalt och globalt, 
historia och nutid. Eleverna får möta textilmaskinerna, tekniken, 
kraftkällorna, textilarbetaren, arbetsvillkoren, 
konsumtionsproblematiken, miljön, forskningen och 
textilbranschens framtid.
Plats: Textilmuseet
Tid: Januari-april

Tidsåtgång: ca 60 min.

Årskurs: 1–3
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Foto: Jan Berg

ÅRSKURS F–3
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Foto: Jan Berg

Foto: Jan Berg

Maskinvisning 
– från bomullsfiber till jeans
Textilmuseet
Årskurs: 3

Under visningen får ni veta allt om hur ett tyg blir till och 
se hela processen steg för steg.

Maskinvisningarna går bra att anpassa efter ålder 
och önskemål. De kan fokusera på allt från 
designprocess, textilindustrihistoria till textilindustrin 
idag. 

Plats: Textilmuseet
Tid: Januari - juni
Tidsåtgång: ca 60 min.

Årskurs: 2–3

Bokning: bokning.textilmuseet@boras.se

Craft Rituals
Textilmuseet
Årskurs: F-3

Craft Rituals är ett 52 meter långt färgsprakande 
multimedia -konstverk om hållbarhet. Berättelsen i 
utställningen är inspirerad av nordisk mytologi och sägnen 
om de tre nornorna.
Sedan utställningen öppnade under hösten 2021 har den 
besökts av barn och unga från förskola till gymnasiet och vi 
kan konstatera att den har något som fångar intresset hos de 
flesta.  
Plats: Textilmuseet
Tid: Januari och februari
Tidsåtgång: ca 60-90 min
Årskurs: F–3
Bokning: bokning.textilmuseet@boras.se 

ÅRSKURS F–3
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ÅRSKURS F–3

Ian Berry - Material World
Textilmuseet 
Årskurs: F-3

Tänk dig ett blåtonat fotografiskt verk från en engelsk 
pub, du går närmare bilden och upptäcker att allt är gjort 
av bara jeanstyg! Ian Berry är en brittisk konstnär som 
jobbar uteslutande med recyklade jeans. Med hjälp av 
jeansens olika nyanser och nötningar växer detaljer fram. 
Hans verk visar olika miljöer runt omkring oss såväl 
hemma som i staden.

Det finns möjlighet att välja till en workshop där ni får 
prova på att göra egna verk.

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari-april

Tidsåtgång: ca 60 min

Årskurs: F-3
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Stadsvandring
Borås museum 
Årskurs: 2–3

En resa i Borås historia innanför de tidigare Staket-
gatorna, idag Yxhammarsgatan och Fabriksgatan, mellan 
Söderport och Norrport. Vi pratar om varför staden hade 
tydliga gränser. Stadens monopol på handel, tullar och 
smuggling. Målet med vandringen är att väcka nyfiken-
het hos eleverna och att motivera till fortsatt kunskapsin-
hämtning om sin närmiljö samt ge eleverna en historisk 
rumsuppfattning. 

För- och efterarbete – Inför besöket finns ett lärohäfte 
som innehåller ett grundmaterial om Borås förr i tiden 
som ni kan förbereda eleverna med i skolan. 

Plats: samling utanförTextilmuseet

Tid: från april
Tidsåtgång: 60 min.

Årskurs: 2–3

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

ÅRSKURS F–3

mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20?subject=
mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se?subject=
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Foto: Annika Åkesson

Livet förr 
Borås museum 
Årskurs: F–3

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600- 
till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på 
landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går vi in 
i husen och pratar om hur livet var för de människor som 
en gång levde där. Visningen passar för alla åldrar så vilka 
aspekter av livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter 
eleverna

Plats: Borås museum

Tid: April-juni
Tidsåtgång: 60 min.

Årskurs: F–3
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras

Vad vill du veta om Dannikekvinnan 
och hennes tid?
Borås museum
Årskurs: 3

På Borås Museum finns kvarlevor från en ung kvinna 
som levde mot slutet av stormaktstiden. Kvinnan 
hittades i en torvmosse i Dannike och kallas därför 
Dannikekvinnan. Varför hon blev begravd i en mosse 
vet vi inte, men i mossar finns syror som konserverar, så 
delar av kläder, hennes skor och hår finns kvar. Allt det 
här kan du se hos oss på museet. 

Snart är det dags att göra en ny utställning kring 
Dannikekvinnan och vi vill gärna ta del av elevernas 
åsikter kring detta! Vi börjar med visning av den 
befintliga utställningen och med den som utgångspunkt 
diskuterar vi sedan hur innehållet i en ny utställning 
skulle kunna vara.

Plats: Borås museum

Tid: Januari-juni
Tidsåtgång: 60 min.

Årskurs: F–3
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras

Workshop Borås 400 år 
Borås Kulturskola 
Årskurs: F–3

Vi börjar med rundvandring i vårt nya kreativa hus på 
Simonsland och landar till sist i en av ateljéerna i huset för 
en skapande workshop. Workshopen förbereder för firan-
det av Borås 400 år och innehåller mycket lek med färg.

Plats: Borås Kulturskola, Skaraborgsvägen 1B

Tid: kl. 9.30–11.30
Tidsåtgång: 2 tim

Årskurs: F–3, 8 platser per tillfälle
Datum: onsdag 19 och torsdag 20 maj
Anmälan: Lisa Pegoraro lisa.pegoraro@boras.se 
Ange antal barn, ålder och önskat tillfälle. 

Skorna, som den unga kvinnan bar när hon dog för mer 
än 300 år sedan finns kvar och visas på museet.

ÅRSKURS F–3

mailto:lisa.pegoraro%40boras.se?subject=
mailto:bokning.textilmuseet%40boras?subject=
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ÅRSKURS F–3

Efter Hamlet – en lekfull föreställning 
om starka känslor
Regionteater Väst 
Årskurs: F–3 
Svårmod, ungdomlig frustration och existentiell ångest är 
temat i Shakespeares klassiker Hamlet, men hur översätts 
det till att passa barn mellan 6 och 9 år? Svaret är att det 
helt enkelt handlar om att vara människa och att de 
allmänmänskliga frågorna passar lika bra för barn som för 
vuxna. Med fantasi, humor, kropp och ord undersöks de 
stora känslorna och den unga människans förtvivlan inför 
världens vansinne. På scen ser vi fyra dansare och en 
skådespelare. 
Plats: Spelas på Regionteater Väst
Datum och tider: 20 april kl 10.00 
21 och 22 april kl 10.00 och 11.30
25, 26 och 27 april kl 10.00 och 11.30
Maxpublik 60 personer per föreställning. Tidsåtgång: Ca 
40 minuter med undantag för 26-28 april då en rörelse-
workshop ingår efter föreställningen. Då är sammanlagda 
tiden 60 minuter. Anmälan: 
john.niklasson@regionteatervast.se eller 0768 544 075

Världen sa ja – En sensorisk, visuell 
och existentiell evolutionsfest
Regionteater Väst

Årskurs: F-3

Världen sa ja är ett firande av allt vi varit, är och kommer 
att bli. Med utgångspunkt i Kaia Dahle Nyhus 
fantasieggande, poetiska bilderbok Verden sa ja skapas en 
kontemplativ (natt)klubb för åldern 6–10 år. En 
scenkonstföreställning om hur världen aldrig blir färdig 
och hur den fortsätter att säga ja. Om världen och oss i 
konstant förändring. Om världen för människorna, med 
människorna och kanske efter människorna.

Och världen ropar!

Och världen säger JA!

Datum och tider: 15, 16, 17 och 18 mars kl 10.00 och 
11.305, 6, 7 och 8 april kl 10.00 och 11.30
3, 4, 5 och 6 maj kl 10.00 och 11.30
Maxpublik 60 personer per föreställning. Tidsåtgång: Ca 
40 min
Anmälan: john.niklasson@regionteatervast.se eller 0768 
544 075

ÅRSKURS F–3

https://www.regionteatervast.se/forestallningar/haexor/
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Utflykten - En dansföreställning om 
dina drömmars utflykt
Årskurs: F-6
Utflykten tänker sig ett klassrum i en glänta, i en trollskog 
eller i en djup pool med guppande träbåtar. Här hissar vi 
segel och drömmer om födelsedagskalas, skattjakter och 
dinosaurier. Vi packar en matsäck, dansar kring en 
lägereld och sjunger sånger för varandra när ljuset går ned 
och tankarna blir mörka.

Utflykten är en dansföreställning med två av Regionteater 
Västs dansare, skapad av koreograferna Rachel Tess och 
Anna Pehrsson för låg och mellanstadiet. Verket skapas i 
dialog med åldersgruppen genom utflykter utformade i 
samarbete med barnen. Vilken är din drömutflykt? Hur 
skulle du dansa dit?

Plats: I ert klassrum! Spelas för en klass åt gången i 
klassrum eller liknande lokal på skolan.

Datum och tider: 4 februari kl 10.00 och 11.30 

8, 9 och 10 februari kl 10.00 och 11.30

8 och 9 mars kl 10.00 och 11.30 

15, 16 och 17 mars kl 10.00 och 11.30

Tidsåtgång: Ca 40 minuter
Bokning: Till john.niklasson@regionteatervast.se eller 
0768 544 075

ÅRSKURS F–3

Ett sagolikt besök på biblioteket
Årskurs: 1-3

Biblioteken i Borås

Väck fantasin genom att möta berättelser på olika sätt. 
Måste en historia sluta lyckligt? Hur tänker vi? Under det 
här besöket kommer vi gemensamt kliva in i berättelsens 
värld. Det kommer också att finnas tid till att låna med sig 
böcker.

Tidsåtgång: ca 60 minuter.

Anmälan: Boka på ditt närmaste folkbibliotek.

https://www.regionteatervast.se/forestallningar/haexor/
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ÅRSKURS F–3

Visning med workshop
Lars Tunbjörk, I LOVE BORÅS! 
En retrospektiv
Borås Konstmuseum 
Årskurs: 1–3

Lars Erland Tunbjörk föddes i Borås den 15 februari 
1956. Han började sin bana som fotograf som 15-åring 
på Borås Tidning 1971. Tunbjörk fångade ofta välfärdsstatens 
förvandling och superkommersialismens intåg i Sverige, men 
med humor och en surrealistisk prägel. Att ta ”en Tunbjörkare” 
blev på 1990-talet ett begrepp som fortfarande hänger kvar. 
Den retrospektiva utställningen, som tidigare visats på 
fotografiska i  Stockholm, är med sina drygt 200 fotografier 
Lars Tunbjörks hittills mest omfattande.
Vi inleder med en guidad visning av vår pågående utställning, 
där vi fördjupar oss i Lars Tunbjörks arbete, tekniker osv. 
Därefter arbetar vi praktiskt i vår ateljé med teman kopplade 
till det vi just upplevt i utställningen.

 
Plats: Borås Konstmuseum
Tid: 30 oktober – 27 mars 2022 
Tidsåtgång: ca 90 min.
Årskurs: 1–3
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Konstanalys
Borås konstmuseum
Årskurs: 4-6

Ett konstverk kan läsas och tolkas på flera olika sätt. Här 
arbetar vi med att tolka konstverkens olika budskap utifrån 
våra egna upplevelser och tankar. Med utgångspunkt i 
Konstmuseets utställningar och ett antal analysmetoder övar vi 
på att kritiskt granska bilder. Eleverna får därefter i uppgift att 
välja ett konstverk som väcker deras intresse och göra en analys 
av verket. Avslutningsvis presenterar eleverna sina analyser för 
varandra.

Plats: Borås Konstmuseum
Tid: Enligt överenskommelse 
Tidsåtgång: ca 90 min.
Årskurs: 1–3
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Foto: Lars Tunbjörk, Landet utom sig, 
"Skara sommarland", 1989

Anna Sjödahl

ÅRSKURS 4 -6

mailto:bokningar.konstmuseum%40boras.se?subject=
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Visning/workshop kring 

Alice Aycocks skulptur 
Borås konstmuseum 

Årskurs: 4–6

Alice Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New 
York och har haft stora framgångar internationellt sedan 
början av 70-talet. Aycock strävar efter att skapa visuella 
metaforer för företeelser som kan vara svårbegripliga, 
som till exempel olika känslotillstånd eller abstrakta 
fenomen. Konstnären har själv upplevt stormar och 
okontrollerbara tornados och trots att de kan vara 
skrämmande har hon alltid fascinerats av dem. 
Konstnären synliggör och visualiserar vinden med 
skulptur som uttrycksmedel och i skulpturen Devil 
whirls kan vi verkligen se luftrörelser och energi.

Denna aktivitet består av ett fördjupat samtal kring Alice 
Aycocks verk Devil Whirls, åtföljt av en praktisk del med 
övningar, kopplat till verket.

Plats: Vid skulpturen - resecentrum

Tid: Enligt överenskommelse

Tidsåtgång: ca 90 min.

Årskurs: 4–6

Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Maskinvisning - från bomullsfiber till 
jeans
Textilmuseet 
Årskurs: 4–6

Under visningen får ni veta allt om hur ett tyg blir till 
och se hela processen steg för steg. Maskinvisningarna 
går bra att anpassa efter ålder och önskemål. De kan 
fokusera på allt från designprocess, textilindustrihistoria 
till textilindustrin idag. 

 framtid.
Plats: Textilmuseet
Tid: Januari-juni
Tidsåtgång: ca 60 min.
Årskurs: 4–6
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Foto: Jan Berg

ÅRSKURS 4 -6

mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se?subject=
mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20?subject=
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ÅRSKURS 4–6

Visning Textil kraft
Textilmuseet
årskurs 4–6
Varför ligger Textilmuseet i Borås? Vad är textil och hur 
tillverkas det? Och var, i Borås eller någon annanstans, 
tillverkas våra kläder? En visning i vår basutställning Textil 
Kraft går att lägga upp på olika sätt beroende på era 
intressen, det kan handla om industrialiseringen, 
konsumtion och miljö, globala arbets- och 
levnadsförhållanden eller hembygd. Här möts lokalt och 
globalt, historia och nutid. Eleverna får möta 
textilmaskinerna, tekniken, kraftkällorna, textilarbetaren, 
arbetsvillkoren, konsumtionsproblematiken, miljön, 
forskningen och textilbranschens framtid.

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari- april

Tidsåtgång: ca 60 min.
Årskurs: 4–6

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Craft Rituals
Textilmuseet

årskurs 4–6

Craft Rituals är ett 52 meter långt färgsprakande 
multimedia -konstverk om hållbarhet. Berättelsen i 
utställningen är inspirerad av nordisk mytologi och sägnen 
om de tre nornorna.

Sedan utställningen öppnade under hösten 2021 har den 
besökts av barn och unga från förskola till gymnasiet och vi 
kan konstatera att den har något som fångar intresset hos de 
flesta. 

Se gärna en film om utställningen: https://
www.youtube.com/watch?v=Ddmsaxjum5c 

Till visningen kan ni välja till ett praktiskt pass med ull som 
tema. Eleverna får karda och spinna ull som sedan används 
till olika gemensamma drömlandskap som skapas 
tillsammans utifrån ett tema. 

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari och februari.

Tidsåtgång: 60-90 min
Årskurs: 4–6 

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Foto: Jan Berg

ÅRSKURS 4 - 6
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KLÄDER & COUTURE, 
Ny permanent utställning om 

kläder!
Textilmuseet

årskurs 5–6

I slutet av 2021 invigde Textilmuseet utställningen 
Kläder & Couture. Utställningen berättar om hur 
Sverige inspirerades av Paris-modet under mitten av 
1900-talet. Vi får följa historien om hur ett mindre 
konfektionsföretag i Borås utvecklades till att bli ett 
namn bland kvalitetsmedvetna kvinnor i hela landet. 
Då såg produktion och konsumtion annorlunda ut mot 
i dag, det tillverkades färre plagg med högre kvalitet. 
Hur kan vi inspireras av det i dag? Hur ser framtidens 
företag och konsumtion ut?Utställningen kan 
kombineras med Textil Kraft eller Textil, konsumtion, 
miljö och arbetsvillkor.

Plats: Textilmuseet
Tid: Från januari
Tidsåtgång: 60 min
Årskurs: 5–6 
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Ian Berry - Material world
Textilmuseet
årskurs 4–6

Tänk dig ett blåtonat fotografiskt verk från en engelsk 
pub, du går närmare bilden och upptäcker att allt är 
gjort av bara jeanstyg! Ian Berry är en brittisk konstnär 
som jobbar uteslutande med recyklade jeans. Med hjälp 
av jeansens olika nyanser och nötningar växer detaljer 
fram. Hans verk visar olika miljöer runt omkring oss 
såväl hemma som i staden. Det finns möjlighet att välja 
till en workshop där ni får prova på att göra egna verk.

Plats: Textilmuseet
Tid: Januari-april
Tidsåtgång: 60 min
Årskurs: 4–6 
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

ÅRSKURS 4 - 6



LIVET FÖRR
Borås museum
årskurs 4-6
Friluftsmuseet på Borås Museum består av 
hus från 1600- till 1800-talet som tillsammans ger en 
bild av livet på landsbygden i Sjuhäradstrakten. 
Under visningen går vi in i husen och pratar om 
hur livet var för de människor som en gång levde där. 
Visningen passar för alla åldrar så vilka aspekter av 
livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter eleverna.

Plats: Borås museum
Tid: April-juni
Tidsåtgång: 60 min
Årskurs: 4–6 
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Vad vill du veta om 
Dannikekvinnan och hennes tid? 
Visning + diskussion inför ny 
utställning 
Borås museum
årskurs 4-6
På Borås Museum finns kvarlevor från en ung kvinna 
som levde mot slutet av stormaktstiden. Kvinnan 
hittades i en torvmosse i Dannike och kallas därför 
Dannikekvinnan. Varför hon blev begravd i en mosse 
vet vi inte, men i mossar finns syror som konserverar, 
så delar av kläder, hennes skor och hår finns kvar. 
Allt det här kan du se hos oss på museet. 

Snart är det dags att göra en ny utställning kring 
Dannikekvinnan och vi vill gärna ta del av elevernas 
åsikter kring detta! Vi börjar med visning av den 
befintliga utställningen och med den som 
utgångspunkt diskuterar vi sedan hur innehållet i en 
ny utställning skulle kunna vara. Beroende på årkurs 
får eleverna olika uppgifter kring detta. Boka in dina 
elever och ge dem chans att påverka innehållet i 
kommande utställning!

Plats: Borås museum
Tid: Januari- juni
Tidsåtgång: 60 min
Årskurs: 4–6 
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Foto: Annika Åkesson

Skorna, som den unga kvinnan bar när hon dog för mer än 300 år 
sedan finns kvar och visas på museet.

ÅRSKURS 4 - 6
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Stadsbiblioteket från insidan
Borås Stadsbibliotek, Kulturhuset 
årskurs 4–6

Ta chansen att få se de delar av Stadsbiblioteket ingen 
annan kommer åt. Gå med till alla skrymslen och vrår 
och se vad biblioteket har att erbjuda. Hur många böcker 
kommer det egentligen till biblioteket varje vecka, hur ser 
det ut i magasinet, hur många och hur gamla böcker finns 
det på Stadsbiblioteket? Dessa frågor och många fler får 
ni svar på under visningen som tar er runt i bibliotekets 
alla skrymslen och vrår. Tillsammans i klassen kanske ni 
kan komma på fler frågor att ställa innan besöket.

Visningen sker i halvklass medan andra halvan befinner 
sig på avdelningen för Barn och unga, där de kan låna 
böcker, spela spel eller läsa i rummet Bubblan.

Tidsåtgång: ca 60 minuter.
Anmälan: Boka på Stadsbiblioteket, 35 76 30

Bästa boken
Åk 4-6 
Biblioteken i Borås
Vilken är den bästa boken tycker ni och varför? Ta del 
av en aktivitet som vi erbjuder digitalt. Aktiviteten kan 
genomföras i klassrummet och är ett verktyg att fortsätta 
jobba med läsfrämjande insatser. Få inspiration till läs-
ning och möjlighet att rösta fram de fem bästa böckerna 
utgivna 2021/2022. Ni pratar tillsammans kring vad som 
gör en bok rolig eller kanske tråkig att läsa. Ta kontakt 
med bibliotekarie på närmaste bibliotek och få en tillgång 
till websidan där vi erbjuder ett urval av böcker man kan 
rösta på. 

Tidsåtgång: ca 60 min

Årskurs: 4–6 

Anmälan: Boka på ditt närmaste folkbibliotek

ÅRSKURS 4 - 6
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Röda Kvarn 
På grund av rådande pandemi och restriktioner har Röda 
Kvarn tillfälligt pausat sin skolbioverksamhet. Beroende 
på hur läget utvecklas kan skolbioverksamheten komma 
igång igen med kort varsel. 

Utflykten - En dansföreställning om 
dina drömmars utflykt
Regionteater Väst
Årkurs 4- 6 

Utflykten tänker sig ett klassrum i en glänta, i en trollskog 
eller i en djup pool med guppande träbåtar. Här hissar vi 
segel och drömmer om födelsedagskalas, skattjakter och 
dinosaurier. Vi packar en matsäck, dansar kring en lägereld 
och sjunger sånger för varandra när ljuset går ned och 
tankarna blir mörka. 

Utflykten är en dansföreställning med två av Regionteater 
Västs dansare, skapad av koreograferna Rachel Tess och 
Anna Pehrsson för låg och mellanstadiet. Verket skapas i 
dialog med åldersgruppen genom utflykter utformade i 
samarbete med barnen. Vilken är din drömutflykt? Hur 
skulle du dansa dit?

Datum och tider: 4 februari kl 10.00 och 11.30 

8, 9 och 10 februari kl 10.00 och 11.30

8 och 9 mars kl 10.00 och 11.30 

15, 16 och 17 mars kl 10.00 och 11.30

Tidsåtgång: Ca 40 minuter
Bokning: john.niklasson@regionteatervast.se eller 0768 
544 075

Cash Money Flow - En ultrasnabb 
föreställning om pengar
Regionteater Väst
Årkurs 4- 6 

Cash Money Flow tar avstamp i barns tankar om pengar. 
Genom lekar och tillskruvade situationer och karaktärer 
undersöker skådespelarna ägande, värde och rättvisa 
tillsammans med sin publik. Förställningen funderar över 
pengars faktiska inverkan i människors liv och kring det 
absurda i att kanske ingen egentligen kan förklara hur 
ekonomi fungerar. I en musikalisk och dansant värld rör 
sig Cash Money Flow mellan det väldigt stora och det 
otroligt nära. Här kopplas stora ekonomiska system som 
styr världsekonomin ihop med veckopengar, swish och 
spargrisar. Hur ser egentligen fördelning av pengar ut i 
Sverige och världen och vad ger det oss för olika 
förutsättningar för att agera i den?

Datum och tider: 1, 2, 3 och 4 mars kl 10.00 och 12.00

8, 9, 10 och 11 mars kl 10.00 och 12.00

Maxpublik 60 personer per föreställning.

Tidsåtgång: Ca 60 min

Bokning: john.niklasson@regionteatervast.se eller 0768 
544 075  

ÅRSKURS 4–6 ÅRSKURS 4 - 6
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Peter och Janne gör slut – 

en föreställning om att ta avsked
Regionteater Väst
Årskurs 6 

Peter och Janne driver begravningsbyrån Ensamheten 
och kommer till skolan för att hålla ett föredrag om 
yrket. Under presentationen uppenbarar sig dock 
sprickor dem emellan. Och inte bara det, Peter vill även 
avsluta deras privata kärleksrelation. Med Peter och 
Janne gör slut undersöker vi teman kring avsked, 
separation och sorg. Hur kan man prata om känslorna 
kring att kärlek plötsligt tar slut, att en närstående 
avlider, att ens föräldrar går åt olika håll? Vad är det att 
skiljas från en vän, en familjemedlem, ett husdjur?

Existentiella och emotionella frågor är grundstenar för 
skapandet av individen. Vilka relationer en har och deras 
betydelse för ens livslånga utveckling skapar frågor som 
ständigt är i rörelse. Vi vill tillsammans med publiken 
lyfta dessa frågor.

Hyllad av så väl DN, Svenska teaterkritikers förening, 
Scenkonstbiennalen samt grundskolelärare så är nu 
succén tillbaka!

Plats: I ert klassrum! Spelas för en klass åt gången i 
klassrum eller liknande lokal på skolan.

Datum och tider: 26, 27 och 28 januari kl 10.00 och 
12.00

1, 2, 3 och 4 februari kl 10.00 och 12.00

2 föreställningar per dag om i samma lokal.

Tidsåtgång: Ca 45 minuter
Bokning: john.niklasson@regionteatervast.se eller 0768 
544 075

Rundvandring och workshop på 
Borås Kulturskola
Borås kulturskola

Årskurs: 4–6

Kulturskolan på Simonsland välkomnar er till en 
inspirerande miljö. Eleverna får gå en rundvandring i 
huset och landar till slut i någon av våra ateljéer för en 
kreativ workshop som vi stämmer av i förväg så att den 
passar er grupp. 

Plats: Borås Kulturskola, Simonsland 
(Skaraborgsvägen 1B)

Tid: Enligt överenskommelse

Tidsåtgång: Cirka 2 timmar eller enligt 
överenskommelse

Bokning: jennica.dahlqvist@boras.se

ÅRSKURS 4 - 6
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Finsk samtidskonst på 

Borås Konstmuseum 
Borås Konstmuseum
årskurs: 7–9

Borås Konstmuseum satsar under sommaren på en 
utställning med fokus på finsk samtidskonst. Grundidén 
kommer från att Borås Stad är ett finskt 
förvaltningsområde, där en betydande andel av boråsarna 
har finskt ursprung. Den stora arbetskraftsinvandringen 
från Finland till stadens textilindustri har spelat en viktig 
roll i skapandet av stadens identitet. Ytterligare orsak är att 
Finland i våra ögon har ett starkt positionerat, spännande 
och progressivt konstliv som vi vill dyka djupare in i. I 
utställningen presenteras sju konstnärskap där angelägna 
teman som existentiella frågor, världsåskådning, mystik, 
miljö, samhälleliga strukturer, maktperspektiv går som en 
röd tråd och där det poetiska, humoristiska, ifrågasättande 
samsas i varierande uttryck. 

Vi inleder med en guidad visning av vår pågående 
utställning, där vi fördjupar oss i konstnärernas teman, 
tekniker osv. Därefter arbetar vi praktiskt i vår ateljé med 
teman kopplade till det vi just upplevt i utställningen.

Plats: Borås Konstmuseum – Utställningen och ateljén 
Tid: Utställningen pågår 14 maj - 11 september 2022 
Tidsåtgång: Ca 90 min enligt överenskommelse 

Årskurs: 7–9
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se 

Visning med workshop

Lars Tunbjörk I LOVE BORÅS! 
En retrospektiv
Borås Konstmuseum
årskurs: 7–9

Lars Erland Tunbjörk föddes i Borås den 15 februari 
1956. Han började sin bana som fotograf som 15-åring på 
Borås Tidning 1971. Att ta ”en Tunbjörkare” blev på 
1990-talet ett begrepp som fortfarande hänger kvar.  Den 
retrospektiva utställningen, som tidigare visats på 
fotografiska i  Stockholm, är med sina drygt 200 
fotografier Lars Tunbjörks hittills mest omfattande. Vi 
inleder med en guidad visning av vår pågående utställning, 
där vi fördjupar oss i Lars Tunbjörks arbete, tekniker osv. 
Därefter arbetar vi praktiskt i vår ateljé med teman 
kopplade till det vi just upplevt i utställningen. 

Plats: Borås konstmuseum
Tid: 30 oktober – 27 mars 2022 
Tidsåtgång: Ca 90 min 

Årskurs: 7–9
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Lars TunBjörk, Landet utom sig, 
"Skara sommarland", 1989

ÅRSKURS 7 - 9
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Konstanalys
Borås Konstmuseum
Årskurs: 7–9

Ett konstverk kan läsas och tolkas på flera olika sätt. Här arbetar vi 
med att tolka konstverkens olika budskap utifrån våra egna 
upplevelser och tankar. Med utgångspunkt i Konstmuseets 
utställningar och ett antal analysmetoder övar vi på att kritiskt 
granska bilder. Eleverna får därefter i uppgift att välja ett konstverk 
som väcker deras intresse och göra en analys av verket. 
Avslutningsvis presenterar eleverna sina analyser för varandra.

Plats: Borås konstmuseum 
Tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: ca 90 min.
Årskurs: 7–gymnasiet
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Visning/workshop kring Alice 

Aycocks skulptur
Borås konstmuseum

Årskurs: 7-9

Alice Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New York och har  
haft stora framgångar internationellt sedan början av 70-talet.  Aycock 
strävar efter att skapa visuella metaforer för företeelser som kan vara 
svårbegripliga, som till exempel olika känslotillstånd eller abstrakta 
fenomen. Konstnären har själv upplevt stormar och okontrollerbara 
tornados och trots att de kan vara skrämmande har hon alltid 
fascinerats av dem. Konstnären synliggör och visualiserar vinden med 
skulptur som uttrycksmedel och i skulpturen Devil whirls kan vi 
verkligen se luftrörelser och energi.

Denna aktivitet består av ett fördjupat samtal kring Alice Aycocks verk 
Devil Whirls, åtföljt av en praktisk del med övningar, kopplat till 
verket.
Plats: Vid skulpturen - resecentrum

Tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: ca 90 min.

Årskurs: 7–gymnasiet
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Anna Sjödahl

ÅRSKURS 7 - 9
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Maskinvisning – Från bomullsfiber till 
jeans
Textilmuseet 
årskurs 7–9
Under visningen får ni veta allt om hur ett tyg blir till och se hela 
processen steg för steg.
Maskinvisningarna går bra att anpassa efter ålder och önskemål. 
De kan fokusera på allt från designprocess, textilindustrihistoria 
till textilindustrin idag. 

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari-juni
Tidsåtgång: ca 60 min
Årskurs: 7–9
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Textil, konsumtion, miljö och 
arbetsvillkor
Textilmuseet
årskurs: 7–9

I Sverige köper varje person i genomsnitt 13 kg ny textil 
per år! Detta motsvarar ungefär 50 plagg. Hur många 
plagg hinner man använda egentligen och hur viktigt är 
det med trender?

För hundra år sedan fanns inte så mycket att köpa och i 
stället för att slänga så lagade man kläderna. Vad kan vi 
lära av det idag?

Våra kläder innehåller oftast mycket kemikalier och 
mängder av energi och vatten har gått åt vid 
framställningen. Till de fibrer som odlas används i de 
flesta fall bekämpningsmedel för att motverka 
skadeangrepp. Det här får stora konsekvenser för miljön 
och för de som arbetar inom textilindustrin dessutom 
finns giftrester kvar i plaggen när vi köper dem.

Var tillverkas kläderna och av vem? Förr tillverkades 
kläderna här i Borås men numera sker produktionen i 
låglöneländer t ex i Sydostasien. Hur ser arbetsvillkoren 
och livssituationen ut för textilarbetarna? På museet 
finns ett uppbyggt textilarbetarhem från Bangladesh 
som ger en bild av hur verkligheten där kan se ut.

I museilektionen ingår värderingsövningar och praktiska 
moment som skapar förståelse för hur val och 
prioriteringar i vardagen kan påverka miljön.

Dessutom diskuterar vi hur vi kan tänka nytt kring 
konsumtion och förändra våra vanor för en hållbar 
framtid.

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari-juni

Tidsåtgång: ca 90 min.

Årskurs: 7–9

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Foto: Jan Berg

ÅRSKURS 7 - 9
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CRAFT RITUALS
Textilmuseet
Årskurs 7–9

Craft Rituals är ett 52 meter långt färgsprakande 
multimedia -konstverk om hållbarhet. Berättelsen i 
utställningen är inspirerad av nordisk mytologi och sägnen 
om de tre nornorna.

Sedan utställningen öppnade under hösten 2021 har den 
besökts av barn och unga från förskola till gymnasiet och 
vi kan konstatera att den har något som fångar intresset 
hos de flesta.  Se gärna en film om utställningen: https://
www.youtube.com/watch?v=Ddmsaxjum5c 

Till visningen kan ni välja till ett praktiskt pass med ull 
som tema. Eleverna får karda och spinna ull som sedan 
används till olika gemensamma drömlandskap som skapas 
tillsammans utifrån ett tema. 

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari och februari
Tidsåtgång: ca 60- 90 min
Årskurs: 7–9
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

KLÄDER & COUTURE, Ny 

permanent utställning om kläder!
Textilmuseet

årskurs 7–9   

I slutet av 2021 invigde Textilmuseet utställningen Kläder 
& Couture. Utställningen berättar om hur Sverige 
inspirerades av Paris-modet under mitten av 1900-talet. 
Vi får följa historien om hur ett mindre 
konfektionsföretag i Borås utvecklades till att bli ett namn 
bland kvalitetsmedvetna kvinnor i hela landet. Då såg 
produktion och konsumtion annorlunda ut mot i dag, det 
tillverkades färre plagg med högre kvalitet. Hur kan vi 
inspireras av det i dag? Hur ser framtidens företag och 
konsumtion ut?Utställningen kan kombineras med Textil 
Kraft eller Textil, konsumtion, miljö och arbetsvillkor.
Plats: Textilmuseet
Tid: Från januari
Tidsåtgång: ca 60 min
Årskurs:  7–9   
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

ÅRSKURs 7 - 9
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Ian Berry -  Material world
Textilmuseet

Årskurs: 7–9

Tänk dig ett blåtonat fotografiskt verk från en engelsk 
pub, du går närmare bilden och upptäcker att allt är gjort 
av bara jeanstyg! Ian Berry är en brittisk konstnär som 
jobbar uteslutande med recyklade jeans. Med hjälp av 
jeansens olika nyanser och nötningar växer detaljer fram. 
Hans verk visar olika miljöer runt omkring oss såväl 
hemma som i staden.

Det finns möjlighet att välja till en workshop där ni får 
prova på att göra egna verk.

Plats:Textilmuseet

Tid: Januari-april

Tidsåtgång: ca 60 min.

Årskurs: 7–9

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

Livet förr
Borås Museum
Årskurs: 7-9
Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 
1600- till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet 
på landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går 
vi in i husen och pratar om hur livet var för de 
människor som en gång levde där. Visningen passar för 
alla åldrar så vilka aspekter av livet förr vi fokuserar på 
anpassas därför efter eleverna.

Plats: Borås museum
Tid: April-juni
Tidsåtgång: ca 60 min.
Årskurs: 7–9
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

Foto: Annika Åkesson

ÅRSKURs 7 - 9
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Vad vill du veta om Dannikekvinnan och 
hennes tid ?

Visning + diskussion inför ny utställning
Borås museum
Årskurs: 7-9
På Borås Museum finns kvarlevor från en ung kvinna som 
levde mot slutet av stormaktstiden. Kvinnan hittades i en torvmosse i 
Dannike och kallas därför Dannikekvinnan. 
Varför hon blev begravd i en mosse vet vi inte, men i mossar finns 
syror som konserverar, så delar av kläder, hennes skor 
och hår finns kvar. Allt det här kan du se hos oss på museet. Snart är 
det dags att göra en ny utställning kring Dannikekvinnan och vi vill 
gärna ta del av elevernas åsikter kring detta! Vi börjar med visning av 
den befintliga 
utställningen och med den som utgångspunkt diskuterar vi sedan hur 
innehållet i en ny utställning skulle kunna vara. Beroende på årkurs 
får eleverna olika uppgifter kring detta. 
Boka in dina elever och ge dem chans att påverka innehållet i 
kommande utställning!

Plats: Borås museum
Tid: Januari- juni
Tidsåtgång: ca 60 min.
Årskurs: 7–9
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

Rundvandring och workshop på 

Borås Kulturskola
Borås kulturskola
Årskurs: 7-9
Kulturskolan på Simonsland välkomnar er till en inspirerande miljö. 
Eleverna får gå en rundvandring i huset och landar till slut i någon av 
våra ateljéer för en kreativ workshop som vi stämmer av i förväg så att 
den passar er grupp. 

Plats: Borås Kulturskola, Simonsland (Skaraborgsvägen 1B) Tid: 
Enligt överenskommelse
Tidsåtgång: cCirka 2 timmar eller enligt överenskommelse Årskurs: 
7–9
Anmälan: jennica.dahlqvist@boras.se

Skorna, som den unga kvinnan bar när hon dog för mer än 
300 år sedan finns kvar och visas på museet.

ÅRSKURs 7 - 9



Peter och Janne gör slut – en 
föreställning om att ta avsked
Regionteater Väst
Årskurs: 7
Peter och Janne driver begravningsbyrån Ensamheten och kommer 
till skolan för att hålla ett föredrag om yrket. Under presentationen 
uppenbarar sig dock sprickor dem emellan. Och inte bara det, 
Peter vill även avsluta deras privata kärleksrelation.
Med Peter och Janne gör slut undersöker vi teman kring avsked, 
separation och sorg. Hur kan man prata om känslorna kring att 
kärlek plötsligt tar slut, att en närstående avlider, att ens föräldrar 
går åt olika håll? Vad är det att skiljas från en vän, en 
familjemedlem, ett husdjur? Existentiella och emotionella frågor är 
grundstenar för skapandet av individen. Vilka relationer en har 
och deras betydelse för ens livslånga utveckling skapar frågor som 
ständigt är i rörelse. Vi vill tillsammans med publiken lyfta dessa 
frågor.
Hyllad av så väl DN, Svenska teaterkritikers förening, 
Scenkonstbiennalen samt grundskolelärare så är nu succén tillbaka!

Plats: I ert klassrum! Spelas för en klass åt gången i klassrum eller 
liknande lokal på skolan.
Tid: 26, 27 och 28 januari kl 10.00 och 12.00
1, 2, 3 och 4 februari kl 10.00 och 12.00
2 föreställningar per dag om i samma lokal.
Tidsåtgång: Ca 45 minuter
Årskurs: 7
Anmälan:Till john.niklasson@regionteatervast.se eller 0768 544 
075

Sanningen om dans – en 
föreställning för dig som vill förstå
Regionteater Väst
Årskurs: 8-9
Det finns tre kategorier av människor; de som älskar dans, de som 
hatar dans och de som inte bryr sig alls. Gemensamt för alla är att 
de helt har missförstått vad dans är. Kanske är anledningen att 
dansen inte ens förstår sig själv? Om du är nyfiken på svaren så är 
det bara en sak att göra - se föreställningen Sanningen om dans. 
När man ser klassisk balett så kan man ju tänka på svanar, men lika 
gärna fundera över att vuxna människor hoppar runt i 
strumpbyxor. På samma sätt kan man titta på den moderna dansen 
och tänka att de gör coola grejer, men ändå, varför rör de sig som 
de gör? Och vad försöker de säga? Det är med andra ord inte helt 
lätt att förstå vad dansföreställningar egentligen handlar om. 
Regionteater Väst har därför skapat en pedagogisk och humoristisk 
föreställning för dig som vill förstå. En revolution förväntas.
Plats: Regionteater Väst, Söderbrogatan 2 Borås
Tid:28 januari kl 10.30
31 januari kl 10.30 och 12.00
1 och 2 februari kl 10.30 och 12.00
29, 30 och 31 mars kl 10.30 och 12.00
Maxpublik 60 personer per föreställning.
Tidsåtgång: Ca 45 minuter
Årskurs: 8-9
Anmälan:Till john.niklasson@regionteatervast.se eller 0768 544 

ÅRSKURs 7 - 9

Jag skiter i att det är fejk! 
Borås Stadsbibliotek 
Årskurs 7–9

Vi vet alla att det finns mycket på nätet som inte är sant 
och att falska nyheter lätt sprids. Men hur kan man se vad 
som är sant och vad som är falskt? Med utgångspunkt i 
Jack Werners bok ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt 
ändå” försöker vi göra det lite lättare att navigera på nätet 
och förhoppningsvis bli bättre på att skilja mellan sant och 
falskt.

Plats: Borås Stadsbibliotek 
Tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: ca 60 min 
Årskurs: 7–9 
Anmälan: anna.sodergren@boras.se eller tel 35 53 74
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Visning med workshop Lars Tunbjörk

I LOVE BORÅS! En retrospektiv
Borås Konstmuseum

Årskurs: Gymnasiet

Lars Erland Tunbjörk föddes i Borås den 15 februari 1956. 
Han började sin bana som fotograf som 15-åring på Borås 
Tidning 1971. Tunbjörk fångade ofta välfärdsstatens 
förvandling och superkommersialismens intåg i Sverige, men 
med humor och en surrealistisk prägel. Att ta ”en 
Tunbjörkare” blev på 1990-talet ett begrepp som fortfarande 
hänger kvar. Den retrospektiva utställningen, som tidigare 
visats på fotografiska i  Stockholm, är med sina drygt 200 
fotografier Lars Tunbjörks hittills mest omfattande.

Vi inleder med en guidad visning av vår pågående utställning, 
där vi fördjupar oss i Lars Tunbjörks arbete, tekniker osv. 
Därefter arbetar vi praktiskt i vår ateljé med teman kopplade 
till det vi just upplevt i utställningen. 

Plats: Borås Konstmuseum

Tid: 30 oktober – 27 mars 2022 

Tidsåtgång: Ca 90 min  

Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se 

Konstanalys
Borås Konstmuseum 
Årskurs: Gymnasiet
Ett konstverk kan läsas och tolkas på flera olika sätt. Här arbetar vi 
med att tolka konstverkens olika budskap utifrån våra egna 
upplevelser och tankar. Med utgångspunkt i Konstmuseets 
utställningar och ett antal analysmetoder övar vi på att kritiskt 
granska bilder. Eleverna får därefter i uppgift att välja ett konstverk 
som väcker deras intresse och göra en analys av verket. 
Avslutningsvis presenterar eleverna sina analyser för varandra.

Plats: Borås konstmuseum – Utställningar/Ateljén

Tid: enligt överenskommelse

Tidsåtgång: ca 90 min.

Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Anna Sjödahl

Lars Tunbjörk, Landet utom sig, "Skara sommarland", 1989

gymnasiet

mailto:%20bokningar.konstmuseum%40boras.se%20?subject=
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Visning/workshop kring Alice 
Aycocks skulptur 
Borås konstmuseum 
Årskurs Gymnasiet

Alice Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New 
York och har haft stora framgångar internationellt 
sedan början av 70-talet. Aycock strävar efter att skapa 
visuella metaforer för företeelser som kan vara 
svårbegripliga, som till exempel olika känslotillstånd 
eller abstrakta fenomen. Konstnären har själv upplevt 
stormar och okontrollerbara tornados och trots att de 
kan vara skrämmande har hon alltid fascinerats av dem. 
Konstnären synliggör och visualiserar vinden med 
skulptur som uttrycksmedel och i skulpturen Devil 
whirls kan vi verkligen se luftrörelser och energi. 

Denna aktivitet består av ett fördjupat samtal kring 
Alice Aycocks verk Devil Whirls, åtföljt av en praktisk 
del med övningar, kopplat till verket.

Plats: Vid skulpturen - resecentrum

Tid: Enligt överenskommelse

Tidsåtgång: ca 90 min

Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Textil, miljö, konsumtion och arbetsvillkor
Textilmuseet 
Årskurs Gymnasiet

I Sverige köper varje person i genomsnitt 13 kg ny textil per år! Detta motsvarar ungefär 50 plagg. Hur många plagg hinner 
man använda egentligen och hur viktigt är det med trender?

För hundra år sedan fanns inte så mycket att köpa och i stället för att slänga så lagade man kläderna. Vad kan vi 
lära av det idag?

Våra kläder innehåller oftast mycket kemikalier och mängder av energi och vatten har gått åt vid 
framställningen. Till de fibrer som odlas används i de flesta fall bekämpningsmedel för att motverka 
skadeangrepp. Det här får stora konsekvenser för miljön och för de som arbetar inom textilindustrin dessutom 
finns giftrester kvar i plaggen när vi köper dem.

Var tillverkas kläderna och av vem? Förr tillverkades kläderna här i Borås men numera sker produktionen i 
låglöneländer t ex i Sydostasien. Hur ser arbetsvillkoren och livssituationen ut för textilarbetarna? På museet 
finns ett uppbyggt textilarbetarhem från Bangladesh som ger en bild av hur verkligheten där kan se ut. I 
museilektionen ingår värderingsövningar och praktiska moment som skapar förståelse för hur val och 
prioriteringar i vardagen kan påverka miljön. Dessutom diskuterar vi hur vi kan tänka nytt kring konsumtion 
och förändra våra vanor för en hållbar framtid.

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari-juni
Tidsåtgång: ca 90 min.
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

GYMNASIETgymnasiet

mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20?subject=
mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20?subject=


21

Maskinvisning 

– från bomullsfiber till jeans
Textilmuseet
Årskurs: Gymnasiet

Under visningen får ni veta allt om hur ett tyg blir till 
och se hela processen steg för steg.

Maskinvisningarna går bra att anpassa efter ålder och 
önskemål. De kan fokusera på allt från designprocess, 
textilindustrihistoria till textilindustrin idag. 

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari-juni

Tidsåtgång: ca 60 min.

Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Craft Rituals
Textilmuseet
Årskurs: Gymnasiet

Craft Rituals är ett 52 meter långt färgsprakande 
multimedia -konstverk om hållbarhet. Berättelsen i 
utställningen är inspirerad av nordisk mytologi och 
sägnen om de tre nornorna.

Sedan utställningen öppnade under hösten 2021 har den 
besökts av barn och unga från förskola till gymnasiet och 
vi kan konstatera att den har något som fångar intresset 
hos de flesta. 

Se gärna en film om utställningen: https://
www.youtube.com/watch?v=Ddmsaxjum5c 

Till visningen kan ni välja till ett praktiskt pass med ull 
som tema. Eleverna får karda och spinna ull som sedan 
används till olika gemensamma drömlandskap som 
skapas tillsammans utifrån ett tema. 

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari och februari.

Tidsåtgång: ca 60- 90 min

Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

Foto: Jan Berg

gymnasiet

Röda Kvarn 
På grund av rådande pandemi och restriktioner har Röda 
Kvarn tillfälligt pausat sin skolbioverksamhet. Beroende 
på hur läget utvecklas kan skolbioverksamheten komma 
igång igen med kort varsel. 

mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20?subject=
mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20?subject=


KLÄDER & COUTURE, Ny 

permanent utställning om kläder!
Textilmuseet
Årskurs: Gymnasiet

I slutet av 2021 invigde Textilmuseet utställningen Kläder 
& Couture. Utställningen berättar om hur Sverige 
inspirerades av Paris-modet under mitten av 1900-talet. Vi 
får följa historien om hur ett mindre konfektionsföretag i 
Borås utvecklades till att bli ett namn bland 
kvalitetsmedvetna kvinnor i hela landet. Då såg produktion 
och konsumtion annorlunda ut mot i dag, det tillverkades 
färre plagg med högre kvalitet. Hur kan vi inspireras av det i 
dag? Hur ser framtidens företag och konsumtion ut?

Utställningen kan kombineras med Textil Kraft eller Textil, 
konsumtion, miljö och arbetsvillkor.

Plats: Textilmuseet

Tid: Från januari

Tidsåtgång: ca 60 min.
Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Ian Berry - Material world
Textilmuseet
Årskurs: Gymnasiet

Tänk dig ett blåtonat fotografiskt verk från en engelsk 

pub, du går närmare bilden och upptäcker att allt är 

gjort av bara jeanstyg! Ian Berry är en brittisk konstnär 

som jobbar uteslutande med recyklade jeans. Med hjälp 

av jeansens olika nyanser och nötningar växer detaljer 

fram. Hans verk visar olika miljöer runt omkring oss 

såväl hemma som i staden.

Det finns möjlighet att välja till en workshop där ni får 

prova på att göra egna verk.

Plats: Textilmuseet
Tid:Januari-april

Tidsåtgång: ca 60 min
Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

gymnasiet



Livet förr
Borås museum
Årskurs: Gymnasiet

Friluftsmuseet på Borås Museum består av hus från 1600- 
till 1800-talet som tillsammans ger en bild av livet på 
landsbygden i Sjuhäradstrakten. Under visningen går vi in i 
husen och pratar om hur livet var för de människor som en 
gång levde där. Visningen passar för alla åldrar så vilka 
aspekter av livet förr vi fokuserar på anpassas därför efter 
eleverna.

Plats: Borås museum

Tid: April-juni

Tidsåtgång: ca 60 min.

Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se

Vad vill du veta om Dannikekvinnan 
och hennes tid?

Visning + diskussion inför ny 

utställning
Borås museum
Årskurs: Gymnasiet

På Borås Museum finns kvarlevor från en ung kvinna som 
levde mot slutet av stormaktstiden. Kvinnan hittades i en 
torvmosse i Dannike och kallas därför Dannikekvinnan. 
Varför hon blev begravd i en mosse vet vi inte, men i mossar 
finns syror som konserverar, så delar av kläder, hennes skor 
och hår finns kvar. Allt det här kan du se hos oss på museet. 

Snart är det dags att göra en ny utställning kring 
Dannikekvinnan och vi vill gärna ta del av elevernas åsikter 
kring detta! Vi börjar med visning av den befintliga 
utställningen och med den som utgångspunkt diskuterar vi 
sedan hur innehållet i en ny utställning skulle kunna vara. 
Beroende på årkurs får eleverna olika uppgifter kring detta. 
Boka in dina elever och ge dem chans att påverka innehållet 
i kommande utställning!

Plats: Borås Museum
Tid: Januari- juni
Tidsåtgång: ca 60 min
Årskurs: gymnasiet

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

Foto: Annika Åkesson

Skorna, som den unga kvinnan bar när hon dog för mer än 300 år 
sedan finns kvar och visas på museet.

gymnasiet



VÅRA VERKSAMHETER

Publika möten
Publika möten arbetar med att skapa bredd, valfrihet 
och mångfald i kulturlivet. Verksamheten administrerar 
olika och kulturbidrag och stipendier, genomför aktivi-
teter riktade till barn, unga och vuxna. Några exempel 
är Tisdagar på Kulturhuset, Bio Röda kvarn, Pussel, 
Lördagsbarn och ansvarar också för samordningen av 
kultur i skolan och förskolan.

Biblioteken i Borås
Biblioteken i Borås består av Stadsbiblioteket och stadens 
10 närbibliotek samt en bokbuss. Du som är lärare lånar 
på lärarkort till eleverna i klassen. I de fall när eleverna 
ska låna med sig böcker hem använder de sina privata 
lånekort. Alla barn erbjuds lånekort vid 6 års ålder och 
inbjuds med sin förskoleklass att komma till sitt närmaste 
bibliotek.

Borås Konstmuseum
Borås Konstmuseum är känt för sina nationella och 
internationella utställningar och för sin rika samling av 
svensk samtidskonst. Museet bedriver en omfattande 
pedagogisk verksamhet både på museet och uppsökande. 
Till grund för museets pedagogiska arbete ligger barn-
konventionen och ett normkritiskt förhållningssätt som 
ser till alla deltagares möjligheter att på egna villkor 
närma sig konsten och arbeta med eget skapande. Borås 
Konstmuseum ansvarar även för stadens offentliga konst 
och för Skulpturbiennalen.

Kulturhistoriska museerna:
Textilmuseet och Borås museum
Textilmuseet och Borås museum är två olika museer på 
två olika platser i Borås. Gemensamt har de att de värnar 
om det kulturhistoriska arvet. På våra två museer erbjuder 
vi visningar med olika teman för alla årskurser. Det vi 
erbjuder för skolan har en tydlig förankring i Lgr11. 
Visningen utformas och anpassas i mötet med eleverna, 
utifrån deras ålder, förutsättningar, intresse och kun-
skapsnivå.

Bio Röda Kvarn
Kulturförvaltningen driver skolbioverksamhet på bio 
Röda Kvarn med målet att alla elever ska ha tillgång till 
kvalitetsfilm på en riktig biograf under lektionstid. Film 
är ett fantastiskt verktyg för att levandegöra teman och 
problemställningar på ett sätt som barn själva förstår och 
kan ta till sig. Skolbio på Röda Kvarn är en av Sveriges 
mest välbesökta. 

Borås Kulturskola
Borås Kulturskola möter varje vecka cirka 5000 barn 
ute på Borås skolor och i våra egna lokaler. På våra tre 
utbudspunkter i Simonsland, Hässlehuset och Musikens 
hus i Fristad kan man gå våra kurser i ämnen Musik, 
Teater, Dans, Cirkus, Bild och form, Foto och film, Textil 
och design samt Ord. Kulturskolan finns i nyrenoverade 
lokaler på Simonsland, vilket gör det enkelt och spän-
nande att ta emot grupper från skolan. Välkommen med 
din bokning!

Borås Stadsteater
Borås Stadsteater ska verka för modiga, begripliga, 
autentiska och humanistiska föreställningar som visar 
på kompetens och ansvarstagande inom konstformen 
och utvecklandet av den. Din klass är välkommen till 
Stadsteatern för att uppleva teatern från insidan, såväl 
bakom kulisserna som från de röda publikstolarna.

Regionteater Väst
Regionteater Väst producerar scenkonst för en ung 
publik. Regionteater Västs uppdrag handlar om att kom-
municera scenkonsten och alla dess inneboende värden 
för en ny generation. Oavsett var de bor, var de kommer 
från och vilka de är ska alla barn och unga i Västra 
Götaland ges möjlig heteten att ta del av en levande scen-
konst. Det uppdraget gör Regionteater Väst till Sveriges 
största turnerande institution för barn och unga. Till alla 
föreställningar finns lärarprogram, förberedelsematerial 
för elever med särskilda behov och samtalshandledning 
som stöd för din förberedelse och efterarbete. I foldern 
”Prata scenkonst” ges exempel på hur en kan koppla 
samman scenkonst med skolarbete och på ett enkelt sätt 
analysera var och ens individuella upplevelse utan krav på 
rätt och fel.
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KONTAKTLISTA

Publika möten
Kultursekreterare barn: Ester-Lee Heller 
ester-lee.heller@boras.se

Borås Konstmuseum
Bokningar: bokningar.konstmuseum@boras.se

Information: Ellen Tafferner, 0734-15 35 86
boraskonstmuseum.se

Borås Kulturskola
Bokningar: aurora.hjalmarsson@boras.se

boras.se/kulturskola

Textilmuseet och Borås museum 
Bokningar: bokning.textilmuseet@boras.se

boras.textilmuseet.se

Borås Stadsteater
Förfrågningar/information: info@stadsteatern.boras.se

Biljettbokning: 033-35 35 35 
Föreställningsinformation: borasstadsteater.se

Bio Röda Kvarn
Webb-bokning: boras.se/skolbio
Bokningsfrågor: Kulturhusets reception, 033-35 35 05 
skolbio@boras.se 
Biografmaskinist: Henrik Holmgren, 0768-88 70 42  
henrik.holmgren@boras.se 
Verksamhetsansvarig: Mats T Olsson,  
mats.olsson@boras.se

Regionteater Väst
Ulrika Liljedahl, administratör och publikvärd
0768-54 41 00
ulrika.liljedahl@regionteatervast.se 
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Biblioteken i Borås
Borås stadsbibliotek och Knacka på! 
Kulturhuset PA Halls Terrass:  
Tfn: 033-35 76 30

Byttorps bibliotek 
Fjällgatan 7 
Tfn: 033-35 76 31

Dalsjöfors bibliotek 
Stationsvägen 2 
Tfn: 033-35 87 50

Fristads bibliotek 
Gamla Kyrkvägen 6 
Tel. 033-35 88 09

Hässlehuset  
Våglängdsgatan 5 
Tfn: 033-35 38 91

Kristinebergs bibliotek 
Kristinegränd 3 
Tfn: 033-35 38 14

Norrbyhuset 
Västra Nygatan 52 
Tfn: 033-35 32 41

Sandareds bibliotek 
Skolvägen 9 
Tfn: 033-35 88 72

Sjöbo bibliotek 
Sjöbo Torg 7 
Tfn: 033-35 76 34

Trandareds bibliotek 
Trandaredsgatan 36 
Tfn: 033-35 80 86

Viskafors bibliotek 
Varbergsvägen 79 
Tfn: 033-35 89 21

För aktuella öppettider:  
bibliotek.boras.se
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Vårt utbud bottnar alltid i skolans styrdokument. Vår 
målsättning är att vårt pedagogiska utbud alltid kan 
kopplas till skolans läroplan och dess olika ämnen. Under 
respektive rubrik i katalogen finns en rad som visar på 
vilka ämnen som aktiviteten kan kopplas till.

Vårt utbud gäller alla elever. Vi anpassar våra 
 kulturaktiviteter efter elevernas förutsättningar. 
Särskolan och gymnasiesärskolan är välkomna att, i 
samråd med kulturpedagogerna på de olika verksamhe-
terna, boka katalogens olika aktiviteter. 

Kulturplaner
Från höstterminen 2018 till vårterminen 2021 finns en 
kulturplan för förskoleklass, grundskola och grundsär-
skola i Borås stad. Planen tillkom för att främja jämlik 
tillgång till kultur för alla elever och har arbetats fram 
i samverkan mellan Grundskoleförvaltningen och 
Kulturförvaltningen. Enligt planen ska varje skolenhet, 
med hjälp av kultur katalogen, välja minst två aktiviteter 
per läsår och årskurs. I planen förtydligas kulturom-
budets roll samt förvaltningarnas ansvarsfördelning. 
Kulturplanen finns på Ping-pong. Kulturplanen gäller 
inte för friskolor.

Kulturkatalogen
Kulturkatalogen kommer ut i början på varje termin. 
Utbudet vänder sig till alla från förskoleklass-gymna-
sium. Katalogen är indelad i fyra stadier för att underlätta 
läsningen. Katalogen finns digitalt på Ping-pong.

Skapande skola
Är en statlig satsning på kultur som Kulturrådet ansva-
rar för. Detta statsbidrag ska stärka samverkan mellan 
grundskolan och det professionella kulturlivet. Målet är 
att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycks-
former och att deras möjligheter till eget skapande ökar. 
Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen 
kulturbudget och ska ses som ett viktigt verktyg i under-
visningen för att nå ökad måluppfyllelse i skolans alla 
ämnen. Grundskoleförvaltningen ansvarar för ansökan 
och uppföljning till Kulturrådet. Varje skola ska ha ett 
Skapande skola-ombud och dessa bjuds in till minst två 
nätverksträffar per år för information och inspiration. 
Handlingsplan för Skapande skola i Borås samt övrig 
information finns på Ping-pong.

Kulturombudets roll
Kulturombudet har en viktig roll i genomförandet av kultur 
planen och att vara ”kulturansvarig” på sin skola. 
Kulturombudet är en slags kulturambassadör som stödjer 
sina kollegor med kulturarbetet i skolan.

I kulturplanen har uppdraget definierats:

• Vara en länk mellan skola och kultur

• Vidareförmedla det lokala kulturutbudet till sin
skolenhet

• Samordna och driva planeringen av
kulturaktiviteterna på sin skolenhet

• Delta i nätverksträffar för kulturombuden

• Samverka med skolbibliotekarie, övriga
kulturombud, kultursekreterare samt centrala
Grundskoleförvaltningens representant.

Varje skolenhet och rektor ansvarar för att utse ett kultur-
ombud per stadie om möjligt. Grundskoleförvaltningen 
administrerar detta. Kulturombudet får ett kulturom-
budskort med erbjudanden som tack för sitt arbete.

Arrangörsstöd
Det regionala arrangörsstödet ges till kommuner som 
engagerar professionella kulturutövare och kan användas 
för att anordna kulturpedagogiska verkstäder, föreställ-
ningar och kulturresor för barn och ungdomar. Utbudet 
som stödet omfattar finns på: 
www.kulturkatalogenvast.org/ 

Stödet finns i två former:
Subventionsstöd

• om en skola anordnar föreställningar eller olika
kulturpedagogiska projekt kan skolan få stöd för
50% av arvodet

• vid resor till natur- och kulturinstitutioner utanför
den egna kommunen betalar skolan 1 000 kr per
chartrad buss, resten täcker subventionsstödet. Vid
resa med kollektivtrafik ersätts 50 % av kostnaden.

Omkostnadsstöd
• ersätter utlägg för kostnader för resa. logi och

traktamente för kulturutövaren

Gemensamt för dessa stöd är att de söks i efterhand 
– efter genomförd aktivitet. Kom ihåg att spara fakturor
och eventuella kvitton.
Kultursekreterare Barn skickar ut ansökningsblanketter
till gymnasieskolorna. Grundskoleförvaltningen skickar
ut till övriga. Ansökan sker i maj och november.
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