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Vårens tecken
Våren kommer! Flyttfåglarna kommer tillbaka och insekterna vak-
nar. Olika växter kommer upp från jorden – vad ska de alla bli när 
de är stora? Gå på promenad och se vilka vårens tecken du lyckas 
hitta! Du kan ta med dig en lupp eller ett förstoringsglas, om du 
har dem. I denna uppgift ritar man en förstoring av en eller flera 
vårens tecken.

Välj till dina modeller några vårens tecken som stannar på sin plats, 
till exempel växtplantor. Gör skisser av dem med en blyertspenna. 
Du kan även ta foton av dem med telefonen från olika vinklar. Från 
vilken riktning skulle du få bäst uppfattning om dem? Hur stor är 
din modell? Hurdan yta har den: unga växtplantor kan vara rynki-
ga, veckiga, glänsande eller håriga! På hurdan plats växer den?

Skissen är ditt hjälpmedel så du kan lagra i minnet vad du ser i 
modellen. När du skissar ska du vara en noggrann iakttagare som 
beaktar både formen och de minsta detaljerna och antecknar dem 
genom att rita. Skissa med lätta linjer så du kan rätta och ändra dem 
– det gör ingenting om du först har många linjer ovanpå varandra. 
Du kan senare radera de som inte behövs.

När du har omsorgsfullt observerat dina modeller, rita en så nog-
grann bild på dem som du kan. Om du har gjort skisser eller tagit 
foton ute, kan du skapa den slutgiltiga bilden inomhus. Försök 
fylla hela pappret med din ritning. Om den är liten, förstora den 
tillräckligt. Sök skuggplatserna genom att vinkla pennan snett mot 
pappret medan du färgar eller genom att rita korsande eller paral-
lella linjer där skuggorna faller.

Till slut kan du radera resten av pappret eller med ett par linjer lätt 
skissa en bakgrund som avbildar platsen där du hittade din modell. 
Om du vill kan du lätt betona växtens färger med färgpennor – se 
till att detaljerna och ljus- och skuggplatserna inte försvinner under 
färgen.

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 
från denna uppgift för läkare och skötare som hjälper de in-
sjuknade under coronaviruspandemin.
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Vad du behöver Mål

I uppgiften observerar du naturen och lär dig att 
göra noggranna iakttagelser av det du ser. Du 
övar att göra en förstorad ritning av en modell.

Blyertspenna, papper, färgpennor för att betona 
färgerna
en tjock tidning eller motsvarande för att kunna 
rita ute

Infosnutt
Konstnären Helene Schjerfbeck (1862–1946) har i sin målning “Konvalescenten” avbildat ett litet 
barn som håller på att bli frisk från sin sjukdom. 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. 
Kan du sätta dig in i flickans stämning?
Innan kameran uppfanns var ritningar ett viktigt sätt för forskare att undersöka naturen! Du kan till 
exempel bekanta dig med upptäcktsresaren Marianne North. Hennes bilder ser du i bildsökningen 
här.

EXTRA UPPGIFTER:
Om du vill fortsätta undersöka, kan du med iakttagande av allemansrätten skära en gren av ett träd 
eller en buske, ställa den i en vas och rita hur bladen formar varje dag. Hur förändras växten, när 
den får vatten, ljus och värme?

Du kan även delta 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 samtidigt i hela Finland. På Luontoliittos webbplats i länken 
hittar du de arter som man iakttar för att följa efter vårens ankomst.

Bild: Finlands Nationalgalleri

https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_North
https://www.google.com/search?q=marianne+north&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj7_f32ruroAhUw2aYKHUaEAKMQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1284&bih=710
https://www.google.com/search?q=marianne+north&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj7_f32ruroAhUw2aYKHUaEAKMQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1284&bih=710
https://www.utinaturen.fi/allemansratten
http://kevatseuranta.fi/

