
 
 
Välj ut någon plats i utställningslokalen 
och lek att du är en skulptur. Fantisera 
vilket material du är gjord av (t.ex. trä, 
marmor, gips, järn, sten, slem, popcorn) 
och lev dig in i situationen. Försök hålla 
dig kvar i din ställning så länge som mö-
jligt. Du kan också föreställa dig att du är 
en levande skulptur, som har någon viss 
återkommande rörelse eller ett visst sätt 
att röra sig i rummet. 

Aktiverande uppgifter för skolelever på HAM:s 
utställning  
Gilbert & George – THE MAJOR EXHIBITION  

 
 
 
 
Du avgör själv om du tar kontakt med an-
dra i rummet. Hitta på ett namn åt skulp-
turen, vem som har gjort den och vilket år. 
Vik pappret och skriv in uppgifterna på de 
ljusa texterna, anteckna också material. 
En klasskamrat kan ta ett foto på skulp-
turen och dess uppgifter. Ni kan återkom-
ma till bilderna på följande bildkonstlek-
tion.

 
Passar alla årskurser.

1. Lek att du är en skulptur
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2. Utnyttja HAM:s museitips

 
Välj två lappar med museitips. Följ 
vinkarna på Gilbert & George-utställnin-
gen. Du kan också välja lapparna i blindo 
eller be en klasskompis välja dem åt dig. 
Du hittar museitipsen i HAM:s entré.

 
 
 
 
 
3. Dérive-kävely museossa

 
Dérive-vandringen kan göras ensam,  
i par eller i grupp. Ni kan komma överens 
i gruppen hur länge er dérive-vandring 
ska ta (t.ex. 10–20 min.).
Om ni väljer att göra vandringen i grupp 
är tanken att ni rör er som ”en gemensam 
organism”. Välj en metod, det vill säga 
ett visst sätt att gå, för vandringen. Eft-
er vandringen samlas man för att pre-
sentera sina metoder och erfarenheter. 
Metoderna kan vara t.ex.
- Följ den röda färgen 
- Gå i långsamt tempo 
- En på förhand uppgjord rutt
- Gå baklänges

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är meningen att vara helt tyst un-
der vandringen. Om ni rör er i par eller i 
grupp, bidrar varje deltagare till att styra 
gruppen. Alla måste vara lyhörda för hur 
de andra rör sig. Målet är att man ge-
mensamt fattar besluten att ta sig fram, 
genom att följa varandra, men utan att 
tala.
Om ni väljer ensamvandring ska van-
draren koncentrera sig på den metod 
hen valt. Om du som metod har valt till 
exempel den röda färgen ska du söka 
röda saker i museet, följa dem och 
göra iakttagelser. Den som deltar i en 
dérive-vandring ska ge sig hän åt tillfälli-
ga impulser och överraskningar.
 
Kom ändå ihåg museets ordningsregler!


