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Naturrådare

BILDKONST

10-11år

I denna uppgift skapar man en naturrådare av självgjord massa.

I det finska folkets gamla berättelser är naturen mycket viktig, och 
särskilt skogarna har alltid varit hedrade platser. Man måste dock ha 
respekt för skogen, eftersom det troddes bo osynligt folk där. Enligt 
berättelserna ska man gå med öppna sinnen så märker man skogsfol-
kets närvaro och kan få hjälp av det. Om du å andra sidan beter sig 
likgiltigt och skadar skogen, bereder den dig svårigheter.

Ännu i dag ska man helst tro på det gamla folkets råd och hålla ögo-
nen öppna i skogen. Då snubblar man inte på rötter eller slår sig på 
stenar. Och så lägger man märke på känslan av våren och försomma-
ren i naturen. Naturen är full av under för dem som kan undersöka 
den!

Hur tycker du en naturrådare kunde se ut? Vad skyddar den eller skö-
ter den? Liknar din rådare en människa, en växt, ett djur eller något 
helt annat? Tänk på rådarens former, ansikte och ytmönster. Du kan 
rita en skiss av din figur på ett papper eller beskriva rådaren genom att 
skriva ner de viktigaste sakerna.

Laga modellmassa enligt receptet i denna uppgift. Enligt receptet får 
du en massabit som är lika stor som ett litet äpple. Pröva på hur du 
kan forma massan i dina händer.

Forma en rådare av massan. Försök att trycka och klämma en större 
bit av massa till en sådan figur som du vill ha. Om du sätter ihop en 
figur av separata delar, kom ihåg att klämma ihop delarna omsorgs-
fullt. På figurens yta kan du trycka olika mönster till exempel med en 
pennas spets eller en trästicka.

Låt figuren torka i ro i 2–3 dagar. Rör inte figuren medan den torkar 
och vrid inte den, eftersom tunna delar då kan knäckas. När figuren 
har torkats är den hård och du kan måla den med akvarellfärger – men 
undvik att använda för mycket vatten så massan inte mjuknar igen. 
När målningen är torr kan du färdigställa ytan genom att bestryka den 
med lite fettfri mjölk. Kaseinet i mjölken fäster färgen i figurens yta 
som lim och gör ytan lite vattenavstötande.

Hugo Simberg: Frosten
Bild: Finlands Nationalgalleri

Hugo Simberg: Hösten
Bild: Finlands Nationalgalleri
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Vad du behöver

Mål

För att tillverka massan behöver du: 2 skålar, en te-
sked och ett mått med vilket du kan mäta 1 dl och 0,5 
dl.
 
Till materialet för massan behöver du: 5 ark toalett-
papper som rivs i små bitar, 1 dl vetemjöl, 0,5 dl salt, 
0,5 dl vatten och 1 tsk matolja
 
För att färdigställa figuren: akvarellfärger du kan måla 
den med och lite fettfri mjölk för att fästa färgen.

I denna uppgift lär du dig att göra en hemgjord 
modellmassa och övar att tredimensionellt forma en 
fantasifigur. Bakgrundsinformationen gör dig bekant 
med konsthistoria.

Infosnutt
Symbolism var en konstriktning som använde symboler och tecken i verk. Konstnärerna ville inte avbilda allt realistiskt 
utgående från observation, såsom man gjort tidigare, utan de avbildade världen genom sina egna sinnebilder och sinnes-
rörelser. Symbolism påverkade även i diktning och andra konster.

Hugo Simberg (1873–1917) var en finländsk konstmålare och grafiker i vars konst symbolism spelade en viktig roll. 
Hugo Simberg grubblade på hur de olika naturfenomenen kunde se ut om vi kunde se dem. I sina verk avbildade han till 
exempel nattfrosten, hösten och vinden.

Även Ellen Thesleff (1869–1954) var en finländsk konstmålare och grafiker. Hon avbildade våren i sin målning Finlands 
vår.

EXTRA UPPGIFT: Genom denna länk hittar du en lekfull tävling där du kan testa vilket skogsrå du är.
 

Anvisning För Modellmassan:
1.Riv 5 ark toalettpapper till små 
bitar i en skål, lägg till så mycket 
vatten att pappret blir ordentligt våt. 
Du behöver inte mäta vattnet. Ställ 
skålen åt sidan.

2.I en annan skål blanda ihop 1 dl 
vetemjöl och 0,5 dl salt. Häll 0,5 dl 
vatten in i mjöl-saltblandningen. 
Lägg till även 1 tsk (en liten sked) 
matolja och rör om.

3.Ta pappret som blötts i vatten och 
kläm det i handen så att största delen 
av vattnet rinner av. Du får bräcklig 
pappersmassa. Lägg till massan till 
mjölblandningen.

4.Knåda blandningen omsorgsfullt 
med handen. Om massan är torr och 
bräcklig, kan du lägga till vatten. 
Lägg dock till endast lite åt gången. 
Om massan känns våt och fastnar i 
händerna, kan du lägga till mjöl till 
den. När massan är jämn, kan du 
börja forma den.

Anvisningen för massan: Minttu Hyytiäinen, 
anvisningsbilderna: Mari von Boehm

En målad ärtrådare av massa
bild: Minttu Hyytiäinen

Om du inte använder massan genast eller en del 
av den blir över, kan du packa den i en tät plastpå-
se, så den inte torkas. Det sägs att massan till och 
med blir bättre om man bevarar den i någon dag!

https://www.kansallisgalleria.fi/sv/object/381888
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