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Kiasma Kids-guidningen är en upplevelserik dramarundvandring på
Museet för nutidskonst Kiasma, med fokus på arkitekturen och utvalda
verk. Rundvandringen räcker 45–60 minuter och är riktad ti l l barn i
förskoleåldern (5-6 åringar) och ti l l de lägre klasserna i grundskolan.

Under den lekful la guidningen begrundar vi världen genom konsten och
utforskar den byggda mil jön. Med aktivitetsinriktade metoder ledsagar en
forskare barnen genom Kiasma och uppmuntrar dem att diskutera sina
observationer. Vi sporrar gruppens egna vuxna att delta aktivt i
rundvandringen och att kasta sig in i den gemensamma upptäcktsresan.

Praktiska frågor

Då ni kommer ti l l Kiasma lämnar ni ti l lsammans era ytterkläder i
garderoben och anmäler er vid infodisken. Guiden möter gruppen i
entréhallen. Ni känner igen guiden på den vita forskarrocken. Före
rundvandringen är det bra att byta några ord med guiden om gruppens
önskemål och mål för rundvandringen. Det lönar sig också att
ti l lsammans högläsa forskarens brev före besöket.

På Kiasma kan man äta medhavd matsäck på första våningen.
Personalen berättar gärna mera i samband med bokningen eller då ni
kommer ti l l Kiasma. Det är ti l låtet att fotografera under rundvandringen.

Målen för besöket

Besöket introducerar museet som inlärningsmil jö och stärker barnens
delaktighet i det gemensamma kulturel la arvet. Guidningen uppmuntrar
ti l l att skapa en egen relation ti l l konsten och inspirerar ti l l att utnyttja
konsten som verktyg för inlärning. Nyfikenhet, lekful lhet och respekt för
andra utgör kärnan i rundvandringen. Att ti l lsammans utforska konsten
sporrar ti l l att göra egna iakttagelser och tränar multi l itteraciteten.

Den dramatiserade guidningen och ti l läggsuppgifterna hjälper barnen att
komma fram til l egna insikter och stöder inlärningen genom lek. Avsikten
är att besöket ska sammanflätas med bredare pedagogiska mål och
erbjuda stunder av inlärning också för gruppens vuxna. Idéerna för
uppgifter i lärarens handbok kan fritt ti l lämpas enligt gruppens behov.
Med deras hjälp är det möjl igt att fördjupa besöksupplevelsen ti l l ett mer
omfattande projekt. .



Forskarens brev att
läsas upp före besöket

Hej på er!

Jag undrar i vad för slags hus ni befinner er då ni läser
det här brevet? Jag skriver ti l l er från ett hus som heter
Kiasma. Kiasma är ett museum där det visas konst av
många olika slag. Byggnaden är rätt stor och ganska
vit. Det finns åtminstone fem våningar och förskräckligt
många fönster. Sett utifrån tycker jag att huset ser ut
som en val. Insidan av huset kan jag inte riktigt
beskriva. Det känns som om Kiasmas natur förändras
beroende på hurdant väder det är utanför. Soliga dagar
känns huset lätt och lekful lt, men på mörka, regniga
kvällar känns det som ett tryggt bo där man kunde kura
ihop sig i säkerhet. Det här är ett hus där jag hela tiden
hittar nya platser och hörn, som jag inte har lagt märke
ti l l tidigare. Det skulle vara skoj om vi kunde utforska
dem til lsammans.

Jovisst, mitt jobb är att vara forskare. Det finns många
slags forskare, men jag undersöker det som jag ser i
det här huset. Jag undersöker byggnadens valv och hur
l juset silar in i huset. Men framför al lt undersöker jag de
konstverk som har stäl lts ut här. Man får undersöka
dem genom att stirra på dem så mycket man vil l . De tar
inte il la upp. Ganska ofta sitter jag för mig själv och
tittar och funderar på det jag ser.

Eftersom en forskares arbete ibland är väldigt ensamt
vil l jag nu be er om hjälp. Kan ni komma på besök? Vi
kunde ti l lsammans leta upp de skojigaste platserna på
Kiasma, och de mest spännande konstverken. Vi ses i
Kiasmas entréhall . Ni känner igen mig på min vita
forskarrock.

Välkomna!

Hjälpfrågor som stöd för

förberedelserna inför besöket:

Är Kiasma en bekant plats för
någon?

Vad ser Kiasma ut att vara för
slags byggnad?

Vad tycker ni att museum
betyder?

Hur kan man utforska konst?
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Uppgifter som
fördjupar besöket

För att museibesöket ska bilda en helhets-
betonad inlärningsupplevelse lönar det sig
att fästa särskild uppmärksamhet vid att för-
bereda besöket och gå igenom det efteråt.
Besöket kan fördjupas med hjälp av de bifo-
gade arbetsidéerna, och genom diskussio-
ner med gruppen. Att dokumentera besöket i
fotografier och senare återvända ti l l bi lderna
fungerar som ett bra stöd för diskussioner.

Diskussionsöppningar:

· Hur kändes det att besöka Kiasma?

· Hurdant var Kiasma som byggnad?

· Kunde du själv förestäl la dig att bo i Kias-
ma?

· Vad allt minns ni att ni såg?

· Hur kändes det att se samtidskonst?

Spana in varelser

Undersök hur arkitekturens former och var-
dagliga föremål förvandlas ti l l ol ika varelser.
För arbetet behöver ni ett större antal ritade
ögon utkl ippta i papp och fästmassa eller
tejp. Det går också att använda färdiga klis-
terlappar som förestäl ler ögon. Prova på att
sätta ögon på olika föremål och platser! Hit-
tar ni en l istig, avlång varelse i ett räcke, och
förvandlas en trädkubbe ti l l en sympatisk el-
ler en vildsint varelse? Och hurdana typer
kan pennor eller hinkar förvandlas ti l l?

Huspromenad

Olika byggnader har olika användningsän-
damål. Ofta kan en byggnads yttre berätta
något om dess syfte. Ta en arkitekturprome-
nad! Stanna vid alla intressanta platser och
diskutera de intryck omgivningen väcker. Ni
kan ti l l exempel titta efter:

· Inbjudande byggnader

· Platser med minnen

· Människors dagliga rutter

· Hus där det kan tänkas bo lyckliga
människor

· Offentl iga byggnader

· Platser där vinden viner el ler regnet
smattrar

· Förbjudna platser el ler byggnader där man
inte får gå in

· Områden byggda för barn

· Platser där hundar trivs

Målet för den gemensamma promenaden är
att göra deltagarna mottagligare för att
betrakta den bebyggda mil jön och att stärka
känslan av delaktighet i närmil jön. Utöver att
bara notera en plats är det bra att kunna
stanna upp och betrakta dess natur och
skepnad, ti l l exempel genom dess
dimensioner, material el ler omgivning.

Tips!

Gör ett bildcollage av er promenad genom
att fotografera exempelvis portar,
dörrsmygar, buskage eller fågelbräden.
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Egen konstutställning

Sätt upp en egen konstutstäl lning i
gruppens utrymmen! Man kan stäl la ut verk
på många olika sätt. Fundera ti l l exempel på:

· På vems ögonhöjd och var stäl ler ni ut
arbetena? Finns det något som hindrar er
att hänga upp konst i taket el ler vid
golvkanten? Hurdant är det bästa möjl iga
galleriutrymmet?

· Vilka texter är det bra att visa upp inti l l
verken, så att tanken bakom dem bättre ska
öppna sig för åskådaren?

· Kunde man dokumentera det konstnärl iga
arbetet och inkludera dokumentationen i
presentationen av verken?

Til l att ordna en utstäl lning kan bland annat
höra att väl ja ut de verk som ska stäl las ut,
att namnge dem och ti l lsammans hänga upp
dem. Vernissage och en intervju med
konstnärerna hör förstås också ti l l . Syftet
med att hål la en utstäl lning är att lära sig
uppskatta egna och andras skapelser och
att diskutera dem til lsammans. För många
barn kan besöket på Kiasma vara det första
på en konstutstäl lning över huvud taget, och
genom att stäl la upp en egen utstäl lning i en
bekant mil jö kan man hjälpa barnen att ta ti l l
sig begreppen kring en utstäl lning, vi lket gör
det lättare för dem att närma sig
utstäl lningarna på Kiasma.

Kurragömmakonst

Lek först kurragömma med inlevelse och leta
upp de bästa gömställena inomhus och ute.
Fundera ti l lsammans på hur det är att
gömma sig och att vara synlig. Hur känns
det att vara gömd eller att synas? Kan ett
konstverk också vara delvis undangömt?
Utveckla ti l lsammans en instal lation* som
befinner sig i ett gömstäl le.

Lys upp det färdiga verket och gör det på
det sättet ti l l ett bl ickfång.

Gör om er omgivning

Arkitekturen skapar ramarna för de olika sätt
man utnyttjar en byggnad. Men man kan
förändra en plats natur med små medel. Lek
ti l lsammans med barnen med er dagliga
mil jö och bygg om den ti l l ett fascinerande
och vackert rum för er.

Prova ti l l exempel på att:

· Använd fönsterytorna som grund för
målningar el ler konstruktioner. Ett fönster är
en gränsyta mellan rummet inomhus och
utanför. Vilka visuella el ler verbala
meddelanden kan man skapa i fönster, för
dem som passerar el ler för barnen på
gården?

· Förändra rummets natur med hjälp av l jus.
Med färgade membran, ficklampor eller
andra rörl iga lampor som inte blir heta kan
man skapa en alldeles ny rumslig
upplevelse. Kanske får ni också inspiration
att använda olika tyger el ler reflekterade
bilder i arbetet. Vilkets slags ljudvärld
passar in i rummet?

· Vänd blicken mot golvet och väggytorna.
Skapa figurer el ler ingångsportar ti l l lek
genom att med eltejp tejpa figurer och
former på olika ytor– eller varför inte på de
rutter där ni rör er, som på trappor, dörrar
och ingångar.

* Med en installation avses ett konstverk
som har byggts upp specifikt för ett visst
rum eller på en viss plats. Installationer
utnyttjar ofta rummets egenskaper och de
kan bestå av mycket olika delar, bland annat
vardagliga föremål, ljud, ljus eller videoklipp.
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