
SKOLAN+
KONSTEN
KONSTPEDAGOGIK FÖR SKOLAN
PÅ MODERNA MUSEET MALMÖ

UPPTÄCK, REFLEKTERA, EXPERIMENTERA

Låt dina elever möta samtida konst på Moderna Museet Malmö! 
Som pedagog kan du boka en visning med eller utan skapande 
verkstad/workshop under ledning av en konstpedagog, samarbeta 
med oss inom ramarna för Skapande Skola eller komma med din 
klass på egen hand. Använd konsten som läranderesurs i skolan!

Vi erbjuder ett brett och inspirerande program för skolgrupper från 
förskolan till gymnasiet och vuxenutbildning och utgår alltid från 
våra aktuella utställningar och deras olika teman.

GUIDADE VISNINGAR

Boka en visning och upptäck konsten i museet tillsammans med en av våra kunniga konst-
pedagoger. Vi upplever och samtalar tillsammans om konsten i våra pågående utställningar. 
Elevernas egna tolkningar får stort utrymme. Våra visningar är alltid åldersanpassade och går 
att skräddarsy efter just era behov och önskemål.

VISNINGAR MED VERKSTAD/WORKSHOP

Alla våra skapande aktiviteter inleds alltid med en guidad visning. I vår populära verkstad 
fortsätter vi sedan att arbeta med något som direkt knyter an till vad vi sett och pratat om 
under visningen. Med de yngre barnen erbjuder vi verkstad med fokus på att upptäcka och 
experimentera med egna och andras visuella uttryck. En workshop är mer teoretisk och pro-
blematiserande och vänder sig främst till elever i högstadiet och gymnasiet och fokuserar mer 
på de frågor som konsten kan väcka. 



I Verkstan kan vi arbeta med allt från måleri och skulptur till digitalfoto och teckning. Eleverna 
ges möjlighet till en kreativ övning och får fundera kring och uttrycka sig om frågeställningar 
och idéer som dykt upp under den inledande visningen i utställningen. 

VI ARBETAR PROCESSINRIKTAT

Syftet med alla våra visningar, verkstadsaktiviteter och workshops är att få eleverna att 
upptäcka, reflektera och experimentera med utgångspunkt i sig själva. Det är aldrig resultatet 
som räknas, utan vad som händer på vägen dit! Läs gärna mer i vår konstpedagogiska vision 
som du hittar på vår hemsida.

BRA ATT VETA
BOKNING: Boka visningar, workshop och verkstad via vår hemsida. Fyll i era uppgifter och 
önskemål i vårt bokningsformulär och invänta sedan svar från vår bokningsavdelning. 

PRISER: En skolvisning kostar 600 kr och en visning med verkstadsaktivitet 900 kr.

TID: Beräkna en timmes besök för enbart visning och två timmar för visning med efterföljande 
verkstad eller workshop. Kom gärna i god tid. 

TRIVSELREGLER: Vi rekommenderar att ni är minst två medföljande pedagoger vid ert besök. 
Pedagogerna ansvarar för sin grupp under hela aktiviteten. Läs gärna mer på vår hemsida!

MAX ANTAL DELTAGARE: Vid visningar kan vi ta emot max 30 st deltagare per grupp inklusive 
pedagoger. Max antal elever på verkstad/workshop i Verkstan är 25 st (15 st för förskolebarn). 
Vid bokning av en digital workshop kan vi ta emot max 20 elever per grupp. 

BESÖK PÅ EGEN HAND: Besök gärna museet med din klass även om ni inte bokat en visning! Ni 
kan komma under museets ordinarie öppettider. Besöket är kostnadsfritt, men måste föranmälas. 
Maila bokning.malmo@modernamuseet.se för att meddela att ni kommer!

INFORMATION OM KONSTEN: Använd gärna museets informationsbroschyrer och audioguider 
för att få ut mer av ert besök - fråga i kassan! Till våra större utställningar erbjuder vi en lärar-
handledningar och specialvisningar för pedagoger. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för lärare på vår 
hemsida så får du information om kommande lärarträffar och utställningar! På Moderna Museet 
Malmö finns konstkunniga museivärdar både i entrén och i utställningssalarna. Fråga dem gärna 
om konsten, museet eller om annat som ni undrar!

SKOLAN+KONSTEN: Vi har erfarenhet av att arbeta konstpedagogiskt med grupper i alla åldrar 
och med olika funktionsvariationer. Vi utgår alltid ifrån elevernas behov och önskemål. 
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KARTA
1. Moderna Museet Malmö
2. Centralstationen
3. Stortorget
4. Gustav Adolfs Torg

ADRESS
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö

ÖPPET
Tisdag-söndag kl. 11-18.

HEMSIDA
www.modernamuseet.se

KONTAKT
Gisela Fleischer, konstpedagog
g.fleischer@modernamuseet.se
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