
Konstnärscentrum syd presenterar 

Konstportalen 
Ett Skapande skola projekt för låg- och mellanstadiet.   
Idé och produktion av Boel Wanjeskog. 
Med utgångspunkt från sin konst berättar 
Boel om sitt bildskapande och sin bildvärld.
 Visionen är att ge eleverna en intresseväckande 
och personlig konstupplevelse och öppna en dialog. 
Efter visningen och dialogen är det dags för
 eleverna att skapa sina egna bilder. 
Boel går runt och hjälper till. 

Projektet har 5 olika teman och workshops 
1. Fantasi 
2. Se och utforska 
3. Fantasidjur och riktiga djur 
4. Monster och änglar 
5. Se ansiktet 

Boel kommer ut till Er skola med sin konst. 
Välj fritt bland de olika teman och hur många gånger. 
Programtid 2-3 lektioner per tema och workshop. 
Lösningar och upplägg diskuteras för att skräddarsy programmet efter Era förutsättningar och behov, t ex 
workshop med skolans personal, material, efterarbete med dokumentation, utställning och utvärdering. 
Boel Wanjeskog är yrkesverksam bildkonstnär och utbildad konstpedagog. 
0709 456215 
Ateljé Konst & Dekorationsmåleri 
Lommarp 2177, 288 90 Vinslöv 
Hemsida: www.wanjeskog.se 
E-post: wanjeskog@telia.com 
© Boel Wanjeskog 



Konstportalen 
Beskrivning 
1. Tema Fantasi 
Illusionsmålning av ett landskap. 
Dialog: Vad är en portal? Vi ser ett landskap. Berätta vad du ser och
vad du tror det finns bakom vägkröken. Vart leder vägen? Vad tror
du det finns för människor och djur i landskapet? Vem bor i huset?
Vad är det för ett hus? Berätta om en väg som du själv har gått på
och vad som finns utmed den vägen. 
Workshop: Måla din egen fantasiportal. Måla en väg som leder in i
bilden. Teckna och måla vad du vill vad som finns utmed vägen. 
Material: Stora pappersark, färg, penslar, mjuk blyerts. 

2. Tema Se och utforska 
Stubbmålning och skisser. Ring av stubbar i olika färger. I mitten av ringen ligger raka, krokiga och snärjiga 
grenar, olika bark, eventuellt olika blad. 
Dialog: Hur såg trädet ut innan det blev stubbar? Olika slags träd. Unga och gamla träd. Hur gammalt kan ett
träd bli? Hur vet man trädets ålder? Vad kan man göra av trä? 
Workshop: Placera stubben på ett stort papper, dra en linje med blyertspenna runt stubben, ta bort 
stubben. Blanda till en färg som du tycker om och måla stubben som du ritade. Rita och måla vad du vill 
utanför stubben. Titta på grenarna och bladen, prova att teckna av en gren och ett blad. Titta noga! Måla 
stubbens årsringar i andra färger. 
Material: Stora pappersark, flytande temperafärg, penslar, blyerts, träkol. 
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3. Tema Fantasidjur och riktiga djur 
Målningar och teckningar av fantasidjur och riktiga djur. 
Dialog: Vi pratar om de olika djuren och om djursymbolerna. Vad är en symbol? Fantasidjur. Våra husdjur. 
Vilda djur. 
Workshop: Teckna och måla något djur som du tycker om, har sett eller ditt fantasidjur. Måla miljön som 
djuret befinner sig i, inne eller ute. 
Material: Stora pappersark, färg, penslar, blyerts. 

4. Tema Monster och änglar 
Målningar med monster och änglar. 
Dialog: Berättelse och samtal om figurerna i Monsterparken och Änglahimlen. 
Workshop: Rita och måla monster och änglar. Klipp ut figurerna. Rita och måla baksidan på monstret och 
ängeln. Figurerna kan hängas upp med trådar. 
Material: papper som är lite tjockare och lätt att klippa i, färgkritor, blyerts, tråd. 
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5. Tema Se ansiktet 
Porträtt, skisser och målningar. 
Dialog: Beskriv hur din klasskamrat ser ut, hårfärgen, ögonen, formen på ansiktet, ansiktsuttrycket. Visning 
hur man gör cirklar och ovaler med frihandsteckning, konstruktion och mall. Demonstration av några 
dekorativa måleritekniker, hur man kan göra strukturer i färg med olika redskap. 
Workshop: Först ritar vi upp en oval form på pappret och målar den som en ram. Sedan tecknar och målar vi
varandras porträtt inuti den ovala formen. Glöm inte halsen och axlarna! Måla bakgrunden med en 
dekorativ måleriteknik. När allt är klart klipper vi ut den ovala formen. Porträtten klistras upp på tapetvåd 
som hängs upp på en vägg. 
Material: pappersark, färg, penslar, kritor, träkol, blyerts, linjal, band, olika redskap och penslar för 
dekorationsmålning, tapetrulle, tapetklister. 
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