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Vårens tecken
Nu syns det många tecken av våren i naturen och i männis-
kolivet! Våren kommer när man byter ut vinterkläderna mot 
lättare klädsel och ställer de tunga vinterstövlarna i skåpet... 
när man tar fram bollarna och hopprepen... när man tar av sig 
yllemössan och klär på sig kepsen... när vårbäckarna börjar 
flöda över och blåsipporna, hästhovarna och krokusarna bör-
jar växa på soliga ställen... när de första fjärilarna, humlorna 
och andra insekterna börjar flyga, när fåglarna sjunger...

Hurdana vårens tecken har du?

Välj ett tecken av våren som är viktigt för dig och gör en skiss 
av det med blyertspenna. Du kan gå till vårens tecken och 
observera det omsorgsfullt. Du kan även ta foton av det med 
telefonen från olika vinklar. Från vilken riktning skulle du få 
bäst uppfattning om det? Hur stor är din modell? Hurdan yta 
har den: är den av tyg, plast eller något levande? Till exempel 
unga växtplantor kan vara rynkiga, veckiga, glänsande eller 
håriga! 

När du har omsorgsfullt observerat din modell, rita en så 
noggrann bild på den som du kan. Försök fylla hela pappret 
med din ritning. Om den är liten, förstora den. Om den är 
stor, anpassa den till papprets storlek. När du har ritat kontu-
rerna, kan du söka modellens skuggställen.
 
När bilden på vårens tecken är färdig, kan du ännu ta fram 
akvarellerna och ge den rätt färg och måla bakgrunden. På 
hurdan plats hittade du vårens tecken? Var det något speciellt 
med platsen, som kunde vara intressant att visa på bilden?
 
Om du vill, kan du ta ett foto av ditt färdiga konstverk och 
skicka den till dina vänner och din lärare. De blir säkert glada!

Bildkonstskolan kommer att skapa tackkort av bilderna 
på vårens tecken för läkare och skötare som hjälper de 
insjuknade under coronaviruspandemin.
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Foton: Mari von Boehm och Minttu Hyytiäinen
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Vad du behöver Mål
I uppgiften övar du att observera en modell, un-
dersöka former och färger samt blanda färger. Att 
placera bildmotivet på pappret är komposition, 
och även det övar du nu.

Robust papper, blyertspenna och akvarellfärger.
Kamera för att ta foton.

Infosnutt
Konstnären Helene Schjerfbeck (1862–1946) har i sin målning “Konvalescenten” avbild-
at ett litet barn som håller på att bli frisk från sin sjukdom. Konvalescenten har lyfts från 
sängen och svepts in i ett stort lakan och har en mjuk kudde bakom ryggen. Barnet håller 
ett vårens tecken i sina händer: en grön gren i en vattenmugg. Barnet tittar på den och 
väntar kanske redan på den varma sommaren. Precis som naturen på våren börjar växa 
blad och blommor, kommer också den lilla konvalescenten att bli starkare och friskare. 
Observera ljuset i bilden.
Varifrån kommer ljuset? Hurdan stämning råder det i bilden?

EXTRA UPPGIFT: Du kan delta med familjen i Luontoliittos våruppföljning, där man 
kartlägger hur våren framskrider i vårt land. Vem som helst kan anmäla sina iakttagelser, 
och då det finns deltagare på olika håll i landet, får man en omfattande bild på våren samti-
digt i hela Finland. På Luontoliittos webbplats i länken hittar du de arter som man iakttar 
för att följa efter vårens ankomst. På webbplatsen finns även en våruppföljning för barn, 
som omfattar ett par bekanta arter.

Bild: Finlands Nationalgalleri

http://kevatseuranta.fi/

