Collage och berättande
praktiska konstworkshops i klassrummet
Konstnärerna Elias Björn och Anna-Karin Andersson erbjuder collageworkshops i klassrummet för olika årskurser. Collage är en rolig och spontan teknik som sätter igång fantasin
och viljan att berätta de mest fantastiska historier!
Vi erbjuder två workshops som är anpassade efter barnens ålder, från årskurs F-4. För de
minsta har vi Krokiga krokofanter och för de lite äldre har vi Skruvade planeter. Vid
önskemål kan vi skräddarsy lösningar utifrån era behov. Vi har tidigare genomfört våra
workshoparna i grupper för nyanlända och på särskolor med väldigt gott resultat.
Här följer en kort presentation av de två workshoparna.
Hör gärna av dig om du har frågor!

Kontakta gärna oss!
Elias Björn			
tel. 0736 501599		
contact@eliasbjorn.com

Anna-Karin Andersson
tel. 0768 027203
anna_karin_andersson@hotmail.com

Krokiga krokofanter

Årskurs: F-2

Längd: 2 timmar in

kl. rast

Har du någon gång sett en Ballaton-Knopp? Det är ett
djur som lever i rymden, äter stjärnor och kan flyga med
sina öron!

Var: Vi kommer er

I Krokiga krokofanter får eleverna skapa fantasidjur med collage, som är en fantasieggande
och spontan klipp-och-klistra-teknik. Med fokus eget skapande undersöker vi kreativitet,
berättande och bildanalys.
Vi inleder med en kort presentation och pratar om hur man på olika sätt kan skapa roliga,
vackra, fantasifulla och oväntade bildvärldar. Vi visar exempel från både historiskt viktiga
konstnärer och från böcker som de flesta barn känner till, som t.ex. Alfons Åberg. Under
presentationen får eleverna räcka upp handen och beskriva vad som händer i bilderna, vilket
stimulerar fantasin och ger en naturlig ingång till bildanalys.
I den skapande delen får barnen göra egna fantasidjur med material vi har med oss. Barnen
arbetar två och två och får mappar med bilder av djur som vi förberett. Alla arbetspar får olika djur. Vi lägger stor vikt vid att uppmuntra och utmana barnen att våga testa det oväntade.
Skulle djuret t.ex. kunna ha fötter på huvudet? Hur ser det då ut när den springer?
När bilderna är färdiga får barnen skriva om sina djur. Vi har med oss formulär att fylla i
och stöttar självklart de som inte kommit så långt i skrivandet. Det brukar bli många roliga,
knäppa och dramatiska historier om de nya djuren som du inte visste fanns! Om ni vill kan
djuren senare användas som utgångspunkt för uppgifter i framtida lektioner.

skruvade planeter

Årskurs: 2-4

Längd: 2 timmar in

kl. rast

Femtio solsystem bort från jorden ligger planeten Sumifrusk. Där lever illrosa människor i underjordiska grottor som jobbar med att göra slajm!

Var: Vi kommer er

I Skruvade planeter får barnen göra fantasivärldar med collage, som är en fantasieggande
och spontan klipp-och-klistra-teknik. Med fokus på eget skapande undersöker vi kreativitet,
berättande och bildanalys.
Vi inleder med en kort presentation där vi pratar om hur man på olika sätt kan skapa roliga,
vackra, fantasifulla och oväntade bildvärldar. Vi visar exempel från både historiskt viktiga
konstnärer och från böcker som de flesta barn redan känner till, som t.ex. Alfons Åberg.
Under presentationen får eleverna räcka upp handen och beskriva vad som händer i de olika
bilderna, vilket stimulerar fantasin och ger en naturlig ingång till bildanalys.
I den skapande delen får barnen göra egna fantasivärldar med material vi har med oss. Barnen arbetar två och två och får mappar med bilder av landskap, människor, fordon, hus och
djur som vi förberett. Alla arbetspar får olika bilder. Vi lägger stor vikt vid att uppmuntra och
utmana barnen att våga testa oväntade saker. Skulle människorna t.ex. kunna ha antenner på
huvudet? Hur kommunicerar de med varandra då?
När bilderna är färdiga får barnen skriva om sina världar och övar då på att berätta en historia med början, mitten och slut. Många är vana vid att skapa en bild utifrån en text de
skrivit, men här stimulerar vi fantasin genom att vända på ordningen och gör bilden först.
Det brukar bli många roliga, knäppa och dramatiska historier om världar som du inte visste
fanns! Om ni vill kan världarna senare användas som utgångspunkt för uppgifter i framtida
lektioner.

