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Konstjakten – kärlek 
 

Kärlek är viktigt för många människor. Samtidigt kan det vara läskigt och svårt. 

Det är modigt att visa kärlek för andra, eftersom det betyder att du också vågar 

riskera att bli sårad eller ledsen.  

 

Kärlek finns i många olika former och alla känner kärlek på sitt sätt. Du kan känna 

kärlek till dina vänner, till din familj, till dig själv, till djur eller när du är kär. Du 

kan också känna kärlek till en plats, en person i en bok eller film, till saker som 

havet, livet eller kanske en sport.  

 

Vissa personer blir kära i en annan människa i taget, andra kan bli kära i flera 

samtidigt. Du kan bli kär i någon som liknar dig eller någon som är helt annorlunda. 

Kanske blir du inte kär alls, eller bara pyttelite ibland. Vissa vill vara nära någon de 

är kär i, andra vill helst inte det. Ibland ändras det också, hur din egen kärlek 

fungerar. Det är bara du själv som vet vad du tycker om och hur kärlek fungerar 

för just dig. 

 

Vi ska titta lite närmre på hur kärlek kan se ut i konsten. Det finns många exempel 

men vi har valt ut några stycken. Du kan alltid leta vidare själv (eller tillsammans 

med andra) och såklart skapa egen konst om kärlek! 

 

 

 

 

Öppna ”Sök i samlingen” (instruktion bifogas) 

 

 

  

http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus
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Första sökordet: Köksbordet 
Bror Hjorth – Vid köksbordet (känstnärens föräldrar) (1923) 

 

I det här konstverket har konstnären Bror Hjorth målat sina föräldrar vid 

köksbordet. Titta på bilden och fundera på vad den berättar om de här två 

personerna.  

Verkar de vara rika eller fattiga och hur ser du det? 

Skulle du gissa att de bor på landet eller i staden? 

Titta på deras ansikten, hur ser de ut att känna sig, hur tror du deras relation är? 

 

Bror Hjorth växte upp i ett hus på landet, hans pappa var skogvaktare och hans 

mamma tog hand om gården och drev ett litet postkontor. Ibland kan kärlek leda 

till att människor skaffar familj eller bor länge tillsammans. Det kan vara svårt att 

leva länge tillsammans med någon. Det händer att två personer vill olika saker, 

eller inte vill bo med varandra längre. Känslorna du har för någon kan vara väldigt 

starka i början, men förändras med tiden. 

Hur tycker du att det känns i kroppen att bli kär?  
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Sökord: Familjegrupp 
- Välj konstverket som är en skulptur. 

 

Henry Moore – Familjegrupp (1947) 

 

Konstverk som avbildar familjer har funnits genom hela konsthistorien. Familjer 

kan se ut på många olika sätt, säkert har ni flera sorters familjer bara i er klass! I 

den här skulpturen har konstnären Henry Moore skulpterat fram kropparna på ett 

sätt som gör att de ser ut att sitta ihop. De är beroende av varandra, som en slags 

helhet där det blir svårt att vara en egen person. Så kan det bli i verkliga familjer 

också, att de andras viljor eller känslor styr vad du kan göra eller hur du kan vara.  

 

I familjer är det också vanligt att man får olika ”roller”. Någon kanske håller 

ordning, någon annan är busig och någon kan vara sträng eller skrämmande.  

Vilka olika roller finns i din familj? 

Djur kan också vara familjemedlemmar, vi tittar närmre på det i nästa målning. 
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Sökord: Min 
- Välj den första bilden 

 

Karl Georg Arsenius – Min hund (1887) 

 

Konstnären Karl Georg Arsenius har målat sin hund. Säkert kände han kärlek till sin 

hund, så mycket att den fick ett eget porträtt! Det är en ganska liten hund. Den 

kutar med ryggen och blickar upp mot oss. Det gröna gräset antyder att det är 

sommar och hunden har fått en skål med vatten. Kanske var det viktigt för Karl 

Georg att visa i bilden att han tog väl hand om sin hund.  

 

Har du något husdjur i din familj? Vad betyder djur för dig? 

Vissa tycker inte om djur och vill inte ha några djur i sin familj. Andra kanske inte 

kan ha djur. Vissa har djuren som sina bästa vänner. Det finns många bästisar i 

konsten också, använd nästa sökord så finner du en av dem! 
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Sökord: Venny 
- Välj den första bilden 

 

Hanna Pauli – Konstnären Venny Soldan-Brofeldt (1886-1887) 

 

Hanna Pauli målade mellan 1886-1887 det här porträttet av sin bästa vän Venny 

Soldan-Brofeldt. De åkte till Paris tillsammans för att bli konstnärer. På den här 

tiden skulle kvinnor helst skaffa familj och ta hand om barnen. Konstnärer skulle de 

inte bli! Det var väldigt få konstskolor som tillät kvinnliga studenter. Därför var det 

modigt att som kvinna försöka ändå. De som gjorde det kunde ofta hitta stöd i 

varandra och peppa varandra att våga fortsätta.  

 

Det är Hanna som målar av Venny. När den här målningen gjordes tyckte många 

att den var väldigt kaxig. Förutom att de två kvinnorna ville bli konstnärer så sitter 

också Venny på golvet i bara tofflorna! Det låter kanske inte så konstigt idag, men 

då var det både oväntat och modigt att visa upp sig på det sättet. 

 

Finns det några ”regler” kring hur vi borde se ut på bilder idag och vad händer om 

du bryter mot dem? På vilka sätt kan du ge andra stöd när de vågar bryta mot 

regler för hur vi förväntas se ut eller vara? 

Det finns många sidor av oss själva att utforska, vårt nästa sökord blir ”tre sidor”. 
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Sökord: Tre sidor 
- Välj den första bilden 

 

Maj Arnell – Tre sidor (självporträtt) 

 

Det här självporträttet är målat av konstnären Maj Arnell. För Arnell var färgerna 

väldigt viktiga. De var viktigare än att det hon målade skulle se ut som i 

verkligheten. I bilden har hon målat sitt ansikte tre gånger. Kanske är det sidor av 

henne själv som hon visar olika mycket för andra? Sidan längst bort från oss, som 

verkar minst färdig, kanske bara hon själv kan se eller vet om.  

 

Kärlek kan ibland kännas som en press. Kanske verkar vuxna eller dina kompisar 

förvänta sig att du ska känna kärlek på ett visst sätt. Några vanliga förväntningar 

är att vi ska: 

• Känna kärlek. 

• Bli kära i en person i taget. 

• Bli kära i någon med en annan könsidentitet än oss själva (till exempel att 

en kille ska bli kär i en tjej). 

 

Om du inte blir kär i andra, eller inte känner kärlek på de förväntade sätten, så kan 

det kännas läskigt att visa eller berätta det.  

Kan du komma på några olika sidor av dig själv? 

Vad kan vi göra för att alla människor ska kunna visa alla sina sidor? 

Ibland kan någon också få sitt hjärta krossat, som i nästa bild… 
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Sökord: Blödande hjärta 
- Välj bilden där blodet sprutar 

 

Ivar Arosenius - Självporträtt med pil i blödande hjärta (1902) 

 

Stackars Ivar Arosenius. Han har just fått sitt hjärta krossat av skådespelaren Ester 

Sahlin. I bilden har han målat en pil rätt in i hjärtat och blod som rinner och sprutar 

åt alla håll. Kanske verkar det väldigt dramatiskt, men när ens kärlek inte är 

besvarad kan det kännas hemskt.  

 

Arosenius målade massor med bilder av sin hjärtesorg. Kanske var det ett sätt för 

honom att beskriva sina känslor och må lite bättre.  

Fundera kring hur du brukar göra när du är ledsen, finns det något som hjälper dig 

att må bättre? 

För vissa hjälper det att vara på en plats de tycker om, i nästa bild pratar vi om 

kärleken till platser.  
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Sökord: Still Lives 4 
Maria Friberg – Från serien ”Still Lives” (4) (2005) 

 

Vad är det första ord du tänker på när du ser den här bilden? 

Konstnären Maria Friberg undersöker ofta människans relation till naturen i sin 

konst. Vi är helt beroende av naturen, samtidigt som vi behandlar den ganska illa. 

Många ser på naturen som en plats vi får saker ifrån, men kanske är den mer än 

så? I den här bilden ligger en person utsträckt vid ett mörkt vatten. Personen 

verkar ensam och har ganska fina kläder på sig. Kanske hade hen inte tänkt vara i 

skogen, eller lägga sig ner i sanden. 

 

Har du någon plats som betyder mycket för dig? Det behöver inte vara i naturen, 

utan kan också vara inomhus, i staden eller kanske en viss spårvagnshållplats.  

Hur känns det när du är där? Skulle du vilja visa den här platsen för andra, eller vill 

du hellre hålla den hemlig? 
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Epilog: 
Nu har vi pratat om flera olika sorters kärlek. Både sådan som känns bra och sådan 

som är lite svårare. Kärlek kan beskrivas genom konst, det kan även känslan av att 

inte bli kär. Om du vill kan du själv eller tillsammans med andra försöka skapa ett 

konstverk kring en eller flera av de kärlekskänslor vi pratat om.  

 

Kanske behöver olika känslor av kärlek beskrivas med olika färger eller linjer? 

Kanske kan du måla en kärleksbild eller skriva ett kärleksbrev till dig själv? 

 

Här är några förslag på saker att måla för att undersöka kärlek: 

- Hur skulle du måla pirr i magen? 

- Hur skulle du måla kärlek till ett djur? 

- Hur skulle du visa i en bild att det är okej att inte vilja eller kunna bli kär i 

andra? 
 
 
 
 


