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Skapa din egen konstskola  

  CEFR Nivå och förmåga: A2 Hörförståelse 

  CEFR Färdighet som tränas: 
Förstå instruktioner i skriftlig och talad form. 
Förstå hur viktigt det är meddelanden. 

  Konstform som används:  
Visuell konst - skulpturkonst / målningar etc. 
(konstformer så som fotografi är också möjliga). 

Tidsåtgång:  
3 lektioner på 45 minuter (totalt 2 timmar och 15 
minuter). 
Fler valfria lektioner finns tillagda. 

  Material och utrustning som krävs:  

Konsten kan skapas med fysiskt material ss lera, 
papier maché, trolldeg och / eller digitala 
verktyg som surfplattor / smartphones och 
appar. 
Användbara applikationer och program är t.ex. 
Drawing pad, Pic Collage och Book Creator. 
Videorna kan filmas med en mobiltelefon, 
surfplatta eller videobandspelare och kan visas i 
klassen med en dator eller surfplatta ansluten 
till en projektor. 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Aktiviteten handlar om att skapa en konstskola med barnen, där barnen skapar sin egen konst, och sedan måste de 
instruera de andra barn i hur de gjort det med hjälp av engelska / spanska. Lärarna kommer att använda engelska / 
spanska för att ge uppgifter och instruktioner, med stöd av modersmålet om det behövs för att säkerställa förståelse 
bland barnen. 
Instruktionerna kan göras till små videor eller presenteras i små grupper där barnen arbetar med konst medan de 
använder engelska / spanska. 
I slutändan kan konstverk och instruktioner göras till en konstkatalog eller en utställning i skolan, till exempel för 
föräldrarna eller för de andra klasserna. 

Förberedelser: 
Läraren förbereder en presentation om den konst som barnen kommer att arbeta med och inspirerar barnen till att 
skapa ett konstverk av en viss stil. Den skapade konsten kan ha ett tema eller bara bli en sak (skulptur).  
Tekniker väljs utifrån grupper och befintligt material. 

Aktiviteter: 

Lektion1.  Göra och förklara konst. 
Läraren presenterar lektionen - att skapa konst. Läraren visar ett konstverk med fokus på en konstinriktning (skulptur, 
målning osv.) som kommer att användas i lektionen.  Fraser på engelska / spanska presenteras - med stöd av 
modersmålet. 
Läraren presenterar material som barnen kommer att använda när de skapar konsten. 
Beroende på barnens ålder och nivå kan innehållet anpassas. Barnen kan alla skapa samma konstverk eller stil eller 
fritt välja eget motiv och stil inom ett specifikt ämne eller tema. Läraren ger engelska / spanska nyckelord och fraser 
kopplade till konstmaterialet och uppgiften medan de presenteras. 
Medan barnen arbetar med sitt konstverk intervjuar läraren barnen och ställer frågor på engelska / spanska som "vad 
är ditt motiv?", "Vilka färger använder du?", "Vilka material använder du?" , "Vilken konsttyp (er) använder du?" Etc. 
Intervjuerna kan spelas in och göras till små videofilmer eller till en ”konstkatalog” med små citat eller förklaringar från 
barnen på engelska / spanska. Se exempel nedan. 
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Lektion2.  Konstskola. 
Barnen berättar om varandras konst i videointervjuer som läraren gjorde i föregående klass. Alternativt, om barnens 
språknivå är tillräckligthög, kan barnen direkt instruera hur konsten skapas.  

Lektion3.  Konstutställning. 
Läraren presenterar lektionens ämne: att skapa en utställning med barnens konst. 

Diskussionen handlar inledningsvis om utställningar och läraren kan fråga om eleverna har besökt en 

utställning tidigare, och om de har det, hur utställningen byggdes upp? Hur visades konstverken? Var det en 

interaktiv utställning? Fanns det några texter? osv. Genom dialogen blir eleverna medvetna om några av de 

delar som är viktiga att tänka på när de skapar en utställning. 

I en utställning ingår: 

1. Titel 

2. artistens namn 

3. datum då konsten skapades 

4. berättelser om konstverket 

5. använt material 

6. tema 
Klassen planerar och arrangerar utställningen och visar konstverk (läraren kan ha en plan utarbetad och instruerar 
barnen i processen). 
När utställningen är igång går klassen runt och tittar på konstverk och barnen säger några saker om sina konstverk på 
engelska / spanska och hur de gjorde det. 

Alternativa tillägg. 
1. Klassen kan besöka ett museum / galleri / gatukonst osv. och utforska konstverken och hur konsten visas i 

rummet / på platsen. Lärarna kan förklara på engelska / spanska och klassen kan diskutera hur de vill göra sin 
utställning 

2. Barnen kan arbeta i mindre grupper för att göra sina egna mindre utställningar. 
3. Konstverken kan digitaliseras och med en app med grön skärmteknik kan barnen "kliva in" i sina egna 

konstverk och prata om det medan de är inuti. Efteråt kan klassen titta på filmerna och prata om 
upplevelsen. 

4. Barnen kan också göra en berättelse om konstverk på engelska / spanska och spela in dessa och lägga till dem 
i en ebok om konst. 

5. Använd appen HP-reveal och digitalisera utställningen om varje konstverk. Det kan vara video där barnen 
pratar om processen eller berättelsen om konstverket. 

6. Om ett lokalt konstmuseum har möjlighet att ha en kreativ workshop kan lektionerna hållas där och 
kombineras med en rundtur i museet. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

 

 

Rummets lämplighet för att skapa konstverk och  
utställning. 
En extra lärare eller person som kan hjälpa till att filma 
intervjuerna med barnen i första lektionen. 

Lärarens förberedelser: 
Se ovan  

Källor/användbara länkar  

Apps: 
Drawing Pad:  
https://itunes.apple.com/dk/app/drawing-
pad/id358207332?mt=8 
Pic Collage:  
https://pic-collage.com/ 
Book Creator:  
https://bookcreator.com/ 
HP-reveal: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.au
rasma&hl=en_US 

Green Screen by Do Ink: 
https://itunes.apple.com/dk/app/green-screen-by-do-
ink/id730091131?mt=8 
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