
BARN & UNGA 
UTBUD BILD & FORM KRONOBERG 



Utbudet är utgår från skolans värdegrund, är kopplat till kurs- 
planer i Lgr 22 och utvecklade tillsammans med barn och 
unga. Alla workshops utgår från ledstjärnorna:

- Experiment och utforskande
- Reflektion och problemlösning
- Samarbete och gemenskap

Du som arbetar med barn och unga är välkommen att kon-
takta Bild och Form Kronoberg för workshops i utbudet. Vi 
utformar även riktade projekt eller som ämnesintegrerade 
workshops efter överenskommelse. En professionell konstnär 
kommer till er vid ett eller flera tillfällen och arbetar utifrån 
valt workshopupplägg. Arvode, material, verktyg och resa in-
går i alla erbjudanden.

Bild och Form Kronoberg subventionerar erbjudanden till 
fritidshemsverksamhet.

Bild och Form Kronoberg är en resurs för dig som arbetar 
inom skola och fritids.

Vi erbjuder workshops i samarbete med professionella konst-
närer utifrån varierande teman. Vi erbjuder även övrig kom-
munal verksamhet och föreningar workshops för barn och 
unga på fritiden.

Konstnärer är experter på 
att utforska och berätta!

Att skapa tillsammans med en konstnär bidrar till att stärka 
förmågan att uttrycka sig i olika tekniker, med verktyg och 
material. Det stärker förståelsen för omvärlden och möjlig- 
heterna att påverka sin livsmiljö. Vi arbetar i demokratiska 
arbetsformer och strävar efter att alla ska känna sig delaktiga, 
hörda och sedda. Med workshopsen vill vi stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och stödja dem i 
deras kreativa process och att omsätta idéer till handling.



Koppling till läroplanen: undersöka verkligheten, observationer, orientering i närmiljö, 
arkitektur och tredimensionellt skapande.
Format: 3 tillfällen på 60 min, 120 min och 60 min. 
För: Skapande skola åk F-3, åk 4-6, åk 7-9, riktat projekt, max 25 deltagare. 
Kostnad: 14 500 kr exkl. moms (18 125 kr inkl. moms).

  Det är en fantastisk övning som skapar in-
tresse för närområdet, kunskaper om arkitek-
tyrket och mycket skaparglädje!“
Madelene Johansson, pedagog, Prästängskolan, Alvesta kommun. 

” 

” 

Barn är experter på att utforska och uppleva rumsliga miljöer, med alla sina sinnen och 
hela sin kropp. Här får eleverna öva sin förmåga att reflektera över den fysiska miljön. 
Vi tittar på skolgården eller platsen utifrån stadsbyggnads teoretikern Kevin Lynchs 
fem grundelement: stråk, gränser, enhetliga områden, knutpunkter och landmärken. 
Med avstamp i analyserna arbetar vi sedan fram designförslag för platsen. Vad skulle ni 
vilja förändra eller lägga till? Ett frö att påverka genom design kan slå rot i deltagarna.

Vad går det ut på?
Demokrati och arkitektur har ett starkt 
samband. För vem är våra gemensamma 
miljöer skapta? Vem är välkommen? Med 
den här workshopen vill vi att eleverna från 
en tidig ålder får med sig ett kritiskt öga för 
arkitektur och rumsliga miljöer. Vi bekan-
tar oss med arkitekturtermer och prövar 
en metod för att analysera rumsliga miljöer. 
Eleverna kan vinna ett intresse för rummet 
och tron på att man själv kan förändra. De 
kommer att bli handledda av en yrkesverk-
sam inom form- och designområdet och 
sporrade i sin vilja att pröva och omsätta 
idéer till handling och lösa problem.  

Hur går det till?
Vi träffas vid tre tillfällen. Vid det första ar-
betar vi med platsanalys. Eleverna delas in 
i små grupper som tillsammans diskuterar 
hur utemiljön ser ut och används. De kom-
mer att markera upp platsen på ett vis som 
avspeglar hur de läser och använder den. 
Vid andra träffen kommer grupperna få ar-
beta med ett designförslag och föreslå för-
bättringar, förändringar eller tillägg till den 
redan så välbekanta miljön. Avslutningsvis 
har vi en liten vernissage. Grupperna får visa 
sina modeller och berätta om tankarna ba-
kom och om vad de upptäck och lärt sig.

WORKSHOP:

SE VÅR PLATS 
- En övning i rumsligt seende och 
tredimensionellt skapande. 



Koppling till läroplanen: skapande, tvådimensionellt bildarbete, samtal om olika 
estetiska uttryck och bildanalys, kommunikation och identitetsutveckling.
Format: Utomhusaktivitet under en vecka, ca 3 timmar / dag.  
För: Fritids eller riktat projekt. För max 8 deltagare i taget. 
Kostnad: 5000 kr exkl. moms (6250 kr ink. moms), 
Bild och Form Kronoberg subventionerar resterande 22 000 kr.

Utevistelsen är en stund av aktivitet och rörelse. Bollar flyger, det hoppas, skrattas 
och springs. Vi vill skapa utrymme för paus ifrån det. En lugn stund för den som vill 
utforska nya konstnärliga uttryckssätt i avskildhet, i en liten ateljé-paviljong. I leken 
utomhus är det intressen och lustar styr. Konstpaus innebär också lek, en lek med färg, 
form och mönster. En lek som vi kan kalla konst. Detta är en övning för utövaren men 
också för betraktaren. Att läsa och tolka bilder blir roligare ju mer man tränar på det. 

Vad går det ut på?
I denna workshop ser vi på bilden som ett 
språk. Fokus ligger på att skapa, att prova 
nya metoder och tekniker. Frågor som up-
pmanar till skapande kan exempelvis vara: 
Vilket djur är du? Vad är bäst med din skola? 
Vad gör dig glad? Positiva teman där work-
shopen också innebär handfasta tekniska 
tips. Vi vill uppmuntra deltagarna både att 
uttrycka sig men också att lyssna till bildens 
språk. Flera elever kommer att jobba med 
samma frågeställning vilket ökar intresset 
för samtalet. Det finns någon som “lyssnar” 
till det som “sägs” med färgen. 

Hur går det till?
Detta är en frivillig utomhusaktivitet för den 
som vill. Konstpaus utspelar sig i och runt en 
mobil ateljé-paviljong som vi tar med och 
bygger upp inför varje workshop. Varje dag 
finnas det en ny fråga att besvara, men inte 
med ord utan med penslar och färg eller 
annan teknik. Deltagarna skapar ett svar på 
insidan av väggen till ateljén i enskildhet, en 
i taget. Nästa dag vänds väggarna ut och in 
och en ny fråga finns att besvaras på insidan. 
På utsidan blir gårdagens fråga blir till en ut-
ställning av anonyma målare.  

WORKSHOP:

KONSTPAUS 
- En övning i att tala och lyssna till bildspråk.



Koppling till läroplanen: inspirera till nya upptäckter, prova att skapa med olika 
tekniker, verktyg och material i två- och tredimensionellt bildarbete. 
Format: Ett tillfälle på 2–3 timmar / en för- eller eftermiddag. 
För: Skapande skola åk F-3, åk 4–6, åk 7–9, fritids, riktat projekt, max 25 deltagare. 
Kostnad: 7000 kr ex. moms (8750 kr inkl. moms), 
för fritids 3000 kr ex moms (3750 kr inkl. moms), 
Bild och Form Kronoberg subventionerar resterande 4000 kr.

” Röda tråden”är en lust-
fylld och prestigelös work-
shop där alla kan vara med. 
Skapandet utvecklas i en 
process där den röda tråden 
uppmuntrar eleverna att 
utforska med hjälp av olika 
material och olika tekniker. 
Den glädje och inspiration 
som dagen fyllde oss med 
kan vi leva på länge.
“
Brita Klefsgård, pedagog, Åby skola, Växjö kommun. 

” 

” 

Att uttrycka sig genom bild, färg kan kännas helt naturligt för vissa medan andra 
knappt ens vågar prova. Barn kan tidigt bli stämplade som någon som ritar ”bra” eller 
”dåligt” och det kan begränsa en i lusten att vilja skapa. Med denna workshop vill vi 
komma bort från begrepp som fint och fult. Vem som helst kan göra en intressant 
tolkning av uppgiften och förhoppningsvis finna skaparlusten i det. Vi kommer att 
arbeta med linjen som tema i olika material. Vi börjar med kol, penna och papper för 
att övergå till metalltråd och textil. Ett roligt tillfälle där eleverna får testa sin förmå-
ga att uttrycka sig och skaffa nya materialerfarenheter.

Vad går det ut på?
Under den här övningen är linjen är i fokus. 
Vi går igenom olika sätt att teckna och tit-
tar på exempel från konstens värld som lig-
ger i linje med det vi ska göra. Eleverna får 
jobba med en-linjes-teckningar och andra 
övningar som gör att prestigen i att “teckna 
fint” släpper. Genom en konstnärlig process 
som vi arbetar efter kommer de tecknade 
strecken förvandlats till linjeskulpturer. I 
workshopen kommer deltagarna att träffa 
en yrkesverksam konstnär som har teckning 
eller textil som sitt arbetsfält och som gui-
dar dem i viljan att upptäck och skapa med 
olika material och tekniker. 

Hur går det till?
Eleverna kommer att teckna snabba por-
trätt av varandra, utan att titta. Efter ett tag 
kommer alla att ha en bibba med porträtt av 
sig själva. Eleven får välja ut en favorit som 
hen arbetar vidare med. En ståltråd böjs och 
formas till ett porträtt, en tredimensionell 
linje med teckningen som inspiration. När 
detta “skelett” är klart gör vi mjuka tillägg 
med textil, som färglägger och bygger 
karaktär. Eleverna kan välja att virka, göra 
garnbollar med mera - bara fantasin sät-
ter gränser. Dagen avslutats med en kort 
vernissage där vi ser vad alla har g jort och 
reflekterar kring upplevelsen och resultatet. 

WORKSHOP:

RÖDA TRÅDEN 
- En övning i konstnärlig process och 
praktisk materialkunskap.



För bokning och mer information kontakta

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild- och form  
Enheten för Kultur | Avdelningen för regional utveckling

helen.hagglund@kronoberg.se

0470-58 31 09 | 076-720 76 52



Bild och Form Kronoberg är ett regionalt resurscentrum organiserad 
inom Region Kronoberg med uppdrag att utveckla förutsättningarna 
att ta del av och att skapa konst och konsthantverk i Kronobergs län. 
Bild och Form Kronoberg arbetar för att integrera hållbarhet i alla 
aktiviteter och sätter ett särskilt fokus på att involvera barn och unga 
i utveckling av platser och livsmiljöer.


