
  
SKAPA  MED  ÅTERBRUK  –  “SUPERHJÄLTAR!”  
  

  

  
  
Målgrupp:  åk  F-9  
Gruppstorlek:  max  20  deltagare  
Lokal:  Klassrum,  samlingssal 
Tid:  ca  5  timmar  
  
Pris:  5500kr/  halvdag  ex.  moms  
Materialkostnad  30kr/  deltagare  
Resa  och  ev.  logi  tillkommer  
  
Övrigt:  Till  den  inledande  presentationen  behövs  tillgång  till  smartboard  eller  
projektor.    
  
Workshopen  kan  även  utföras  med  andra  teman  och  upplägg.  Kontakta  mig  gärna  så  
kommer  vi  fram  till  ett  upplägg  som  passar  för  er.  
  
  
Kontakt:  hanna.nielsen@gmail.com,  0722-  49  46  45  
  
Hemsida:  www.hannanielsen.com	  
  
  
  
  
  



Vad?  
I  den  här  workshopen  arbetar  vi  med  fritt  skapande  i  olika  material.  Deltagarna  
uttrycker  sina  tankar,  känslor  och  idéer  genom  att  skapa  sina  egna  superhjältar  i  form  
av  dräkter,  skulpturer  eller  scenografiska  modeller.    
  
Målet  är  att  deltagarna  får  arbeta  i  en  kreativ  process  med  fritt  skapande,  uttrycka  
sina  tankar  och  idéer  och  ha  roligt!  Fokus  ligger  på  processen,  under  arbetet  är  
också  tanken  att  barnen  ska  få  insikt  i  hur  det  kan  gå  till  att  utveckla  något  från  ide  till  
produkt.  
 
Genom  att  arbeta  med  återvinningsbara  material,  tomma  förpackningar,  knappar,  
skruvar,  urväxta  kläder,  utmanas  barnen  till  att  vara  i  den  kreativa  processen  och  
arbeta  med  sin  fantasi.  Ingen  del  är  den  andra  lik,  deltagarna  får  leta  efter  passande  
former,  färger  och  egenskaper  och  hitta  nya  sätt  att  sätta  ihop  delar  för  att  skapa  sina  
superhjältar.    
  
Vem  är  du  som  superhjälte?  Vad  har  du  för  uppdrag?  Superkrafter?  Symboler?  
Medhjälpare?  Vart  bor  du?  Gemensamt  för  superhjältarna  är  att  dem  kämpar  för  ett  
uppdrag  som  förbättrar  något  i  världen.    
  
Med  vem?  
Hanna  Nielsen  är  utbildad  vid  Middlesex  University  i  London  och  arbetar  framförallt  
med  kroppsrelaterade  objekt  och  skulptur.  Med  utgångspunkt  i  olika  tankar  och  idéer,  
skapas  objekt,  foto  och  video.    
  
Sedan  2013  har  jag  arbetat  med  barn  och  unga,  inom  ramarna  för  skapande  skola  
och  andra  projekt,  runtom  i  Dalarna.  
  
Hur?  
Workshopen  genomförs  i  era  lokaler,  under  ca  5  timmar,  med  fördel  under  ett  tillfälle.  
Arbetet  är  upplagt  för  att  följa  en  skapandeprocess  i  olika  steg:  inspiration/research,  
ide  och  tillverkning.  Dagen  börjar  med  en  presentation  där  vi  pratar  om  konst,  jag  
visar  en  del  av  mina  arbeten  för  att  sedan  komma  in  på  temat-  Superhjältar!  
  
Övrigt  
Projektet  genomförs  med  minst  en  lärare  som  är  med  under  hela  dagen.    
  
Arbetet  kan  användas  vidare  för  att  uppnå  mål  i  läroplanen  i  samband  med  
berättande,  instruktioner,  presentation,  teknik,  miljö,  bild,  historia  mm.  
  
  
  
  
	  
	  
	  
	  
  


