Bild och skapande
Lgr 11
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och
omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla
och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och
bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i
samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin
kreativitet och bild-skapande förmåga.

Lpfö 18
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera
kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta
och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång,
musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa
genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är
skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och
lärande.
Film
Min favoritfärg är alla färger Från 6 år, 23 min.
Om ingenting i världen hade någon färg skulle det se väldigt tråkigt och dystert ut. Inga
färgglada blommor. Inga vackra fjärilar. Till och med glassen skulle bara vara grå. Det är
faktiskt tur att vi har många fina färger, men var kommer de ifrån? Vet du att färger skapas i
huvudet, eller varför regnbågen har många färger? Har du hört talas om grundfärger,
sekundärfärger och icke-färger? Allt det, och mycket mer lär vi oss i denna film. Innehåll: 1.
Färger skapas i huvudet (om ljus, prisma och spektralfärger) 2. Att blanda färger 3. Färger
och deras betydelse
Bildens byggstenar Från 11 år, 17 min. Handledning
Den här filmen handlar om de byggstenar som bygger upp en bild. Bildens byggstenar är sju
stycken; linje, form, färg, textur, volym, valör och yta.
Att kunna detta är bra för att lättare förstå vad en bild betyder och framför allt hjälper det dig
att göra dina egna bilder. Vi träffar olika kreatörer som berättar och visar oss hur de
använder de olika byggstenarna.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:44)
Linje (01:45 - 03:45)
Form (03:46 - 06:11)
Färg (06:12 - 08:04)
Valör (08:05 - 10:22)
Textur (10:23 - 11:50)
Volym (11:51 - 13:59)
Yta (14:00 - SLUT)
Tavlan Från 7 år, 79 min. Lärarhandledning.
En försvunnen konstnär, en övergiven ateljé - en oförglömlig resa! Den store målaren har
lämnat sina skapelser i varierande skick och gett upphov till en hierarki, där fulländade
figurer bildat en elitistisk överklass medan övriga förpassats till samhällets botten. En
äventyrslysten trio beger sig in i de olika tavlorna för att finna den enda person som kan
bringa ordning i kaoset. Den prisade animatören Jean-François Laguionie förenar klassiskt
måleri med den senaste tekniken i en trollbindande saga för hela familjen! Svenska röster:
Vanna Rosenberg, Myrra Malmberg, Henrik Ståhl, Mikaela Ardai Jennefors, Albin Flinkas,
Sam Molavi, Mikaela Tidemark, Peter Sjöquist
Linnea i målarens trädgård Från 4 år, 30 år.
Livs levande har Linnea kommit ur boken och blivit film. Och nu far hon tillsammans med sin
granne Blomkvist till Paris och målaren Claude Monets trädgård i Giverny...
Allt är tecknat förstås. Utom trädgården, den blir en överraskning. Följ med dit! Det tar en
halvtimme...
Skapa stort
En serie i 8st. 15 min/avsnitt Från 9 år.
Ett konstverk blir till! Kulturserie för barn i 9-års åldern. Skapa stort bjuder på olika typer av
konst och kultur med stor variation. Syftet är att vidga kultur- och konstbegreppet och inte
minst att lyfta fram barnens eget skapande. Programledare: Kalle Brunelius
Skapa stort: Summer, summer, summertime.
På Moderna museet finns en blå tavla målad av Yves Klein. När Albin ser den får han
sommarkänslor och vill göra ett eget konstverk av sina sommarminnen. Programledaren
Kalle Brunelius hjälper till och på Albins instruktioner tillverkas en koja av vass och
ståltrådsgubbar. Albins konstverk, Summer, summer, summertime, ställs ut på vernissage
och där hoppas Albin att besökarna ska få samma spring-i-benen känslor som han får om
sommaren.
Skapa stort: Den så ledsna vargen.
När Tilde ser Meret Oppenheims ihopbundna skor kommer hon att tänka på vargjakten och
vill göra ett konstverk om den. Hon tillverkar en jägare med spjut och en varg av lera. I
vargkroppen gömmer hon ett hjärta i hemlighet. När det är dags för vernissage blir Tilde så
nervös att hon vill gå hem.
Skapa stort: Hämnden på krabban.
När Livia ser Lena Cronqvists målning Skvallerbyttan av två bråkande systrar tänker hon på
hämnd. Hon beslutar sig för att hämnas genom att göra ett fotomontage om den krabba som
bet henne en gång när hon var på semester i Grekland. Programledaren Kalle Brunelius
hjälper till enligt Livias instruktioner och efter mycket fotande och klistrande blir det äntligen
dags för vernissage.

Skapa stort: My mountain's world.
När Axel ser Alexander Calders konstverk Skogen är bästa stället tänker han på ensamhet.
Han bestämmer sig för att göra ett eget konstverk om detta och hittar en ledsen blomma han
ritar av. Blomman ska stå på ett berg och leta efter någon att vara med. Programledaren
Kalle Brunelius hjälper till att köpa skogstapeter och hitta en snurrande platta och övertalas
av Axel att göra ett livsfarligt berg av skum.

Skapa stort: Kärleken och livet.
När Svea ser Liss Erikssons staty av ett par som kramas tycker hon att den ser sorglig ut och
tror att paret ska skiljas åt. Hon bestämmer sig för att göra ett eget konstverk om hur paret
återförenas. I ateljén hjälper programledaren Kalle Brunelius till att riva sönder hundratals
tidningar som Svea sen klistrar upp på en jättestor duk. Kalle tjatar om att få vara med i
målningen men får istället ett uppdrag av Svea: att kompa henne på gitarr. Hon tänker
nämligen sjunga på vernissagen.
Skapa stort: Min dag som hund.
När Viktor ser Kjartan Slettemarks pudeldräkt kommer han att tänka på sin morfars hund
Jeppe som dog för två år sedan. Viktor vill nu göra ett konstverk om hunden som han
fortfarande saknar. Programledaren Kalle Brunelius filmar när Viktor, iförd hunddräkt, låtsas
vara Jeppe för en dag.
Skapa stort: En glasblåsare i sanden.
När Rita ser Vee Speers fotografi The Birthday Party tänker hon på clowner, glasblåsare,
badplatsen Trekanten och Teneriffa. Hon bestämmer sig för att göra ett konstverk av allt det
där - på en pannkaka. Programledaren Kalle Brunelius hjälper till att tillaga den stora
pannkakan. Men hur kommer konstverket se ut när det är dags för vernissage?
Skapa stort: När rädslan blir till styrka.
När Ella lyssnar på Åsa Stjernas ljudkonst SubAqua känns det obehagligt. Hon kommer att
tänka på hur det skulle kännas om hon simmade och en haj skulle komma och dra ner henne
under vattnet. Det vill Ella göra en dans av. Hon tar hjälp av programledaren Kalle Brunelius
som får en oväntad roll.
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