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At have det sjovt er det vigtigste, derefter kommer produktet. Mal for sjov giver masser af inspiration til
forløb med billedkunst for store og små. Det handler om succes – og det opnås bedst ved samarbejde,

fællesskab og glæde og morskab under hele processen.

Det er en bog for børn i alle aldre, børn med specielle behov, et personalemøde i børnehaven, en familiedag i
det fri eller lignende.

Bogen gennemgår en lang række kreative forløb, og for at lokke kreativiteten frem og sikre succesen styrer
bogens forfatter emne, farveholdning og materialer. Undervejs i den kreative proces oplever vi, at vi er meget

bedre, end vi går og tror.

Britta Johanson er billedkunstner, uddannet på Skolen for Brugskunst og har gennemført i hundredvis af
billedkunstprojekter i børneinstitutioner, skoler, biblioteker og kulturhuse. Britta Johanson maler selv og har

bl.a. udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling.
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