
ARTIKEL 8:
BARN HAR RÄTT TILL SIN IDENTITET, SITT MEDBORGARSKAP,
SITT NAMN OCH SINA SLÄKTFÖRHÅLLANDEN

I denna workshop uppmuntras barnen att i bild berätta och därigenom äga sin
historia, och träna på att lyssna på varandra. De klipper ut en ram efter sin
huvudprofil som de skapar skuggformer i. Skuggor är ett befriande sätt att jobba
på. Det tar bort värderandet av fint och fult - som annars lätt följer med bildämnet
- och tar bort utmaningen att välja färger. Fokus ligger snarare på berättande och
att identifiera former och texturer som kan stödja detta.

Ämnesområden: Bild, samhällsorientering, svenska

Förberedelsetid
Ca 30 min

Tidsåtgång i klassrummet
Ca 3 timmar plus raster

Förberedelse
Samla ihop ett par lådor med lämpligt material (se nedan) så det finns mycket att
välja bland. Rigga upp en OH-projektor mot en fri vägg ca 1,5 meter ifrån.

Ingredienser
A3-kartong
Overheadplast eller annan genomskinlig plast A3-storlek (alternativt tejpa ihop
två stycken A4 med genomskinlig tejp)
Ljusgenomsläppligt och tunt material t ex myggnät, spets, fruktnät, tunna pinnar,
stålull, bomull, färgad/ofärgad plast och så vidare. (rek. att ni kikar i
återvinningen - det är en guldgruva!) Även snören/garn kan vara bra.

Verktyg
Lim, tejp, sax, blyertspennor

Teknik
OH-projektorSK
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Segment 1: Introduktion, berätta för varandra (40 min)

Diskutera artikel 8. Vad betyder det? Vad är identitet? Vad är medborgarskap? Kan man ha
det i flera länder? Vad betyder det att man har rätt till sitt namn? Kan man välja ett nytt namn
om man inte tycker om det man har? En del har sin släkt nära, andra känner inte sin släkt.
Varför är det viktigt att veta var man kommer ifrån?

Vår identitet och känslan om vem man hör ju både med ihop med var vi kommer ifrån men
också våra historier och vilka vi umgåtts med - familj och husdjur till exempel. Ge dem i
uppgift att fundera över någon (människa eller djur) de har eller haft en relation till som är/var
speciellt.

Para ihop barnen två och två. Uppmuntra dem att berätta för sin kompis om en upplevelse
med en person eller ett djur. Skriv upp frågor på tavlan som kompisen kan fråga om de
fastnar. Hur liten var du då? Vem var du med? Hur kändes det när det hände? Kompisen
skriver ner historien i en eller två meningar - “Ahmed har en katt som heter Kröken för den
fastnade med svansen i bildörren och bröt den när den var liten så den blev krokig.”

Segment 2 : Skapa porträttet (1 h 20 min)

Låt paren tejpa upp ett styvare A3 papper i ansiktshöjd på en vägg. En av dem ställer sig i
profil nära väggen och kompisen ritar noga av profilen, både ansiktet och håret. Det är ramen
vi kommer att använda så det är viktigt att hela huvudet får plats. Sen byter ni till ett nytt
papper och byter roller. När de är klara får de klippa vi ut sin egen profil så noga de kan. I
den här övningen kommer vi att använda ramen som blir kvar runt huvudet. Lägg en lika stor
(A3) genomskinlig plast över och tejpa eller limma fast den på pappret. Nu har du
bakgrunden till din bild! Prova lägg den på OH-apparaten och se hur den ser ut! (20 min)

Nu är det dags att välja ut delar av berättelsen att gestalta. Om det handlar om Kröken vill
man ju såklart visa katten och speciellt svansen, kanske bildörren, kanske olyckan? Rita,
klipp ut, - och testa den ofta på OH- hur ser skuggan ut? Ser man vad det föreställer? Kan
man göra det tydligare? Använd mindre bitar av papper och material till arbetet; vi kommer
att använda oss av den negativa profilbilden - alltså ramen runt ditt huvud - som ram, så
bilden måste rymmas i den. (30 min)

När grundbilden är färdig kan du montera den i ramen - alltså i den negativa bilden av ditt
huvud - med hjälp av genomskinlig tejp - den syns ju knappt! Nu ska vi ösa på med detaljer -
vad kan du lägga till som berättar om känslan du får när du tänker på händelsen? Var det
ledsamt kanske du kan lägga till tårar, eller mörkare partier? Eller var det somrigt kan du
lägga till väder, eller fler människor som var med, eller drömmiga moln eller arga blixtar?
Klipp ut, testa hur skuggan ser ut. När du är nöjd, montera dit bitarna med tejp. (30 min)

Segment 3: Visa och berätta (40 min)

När bilderna är klara blir det vernissage; varje konstnär får lägga på sin bild på OH-projektorn
och kompisen får berätta om bilden och historien bakom.

Efteråt kan man sätta upp porträtten på väggen eller fönstren - testa och kolla vad ni gillar
bättre!


