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Föremål i bruk
BILDKONST

7-9årDu kan vispa plättsmeten med en visp, men Pippi 
Långstrump vispar den med en borste
LINK

Föremål har alltid något ändamål. Med en skyffel 
gräver man gropar och med en ficklampa belyser 
man. De är verktyg. Med leksaker kan man leka 
och med spelkort spela. Även prydnadsföremål 
har sitt bruk. De beskådas och beundras, om de är 
vackra och på rätt plats. Formgivaren har tänkt ef-
ter vad som vore det bästa sättet att använda före-
målet, men ibland används ett föremål på ett helt 
annat sätt. Det gjorde också Pippi när hon vispade 
plättsmeten med en borste.

Titta på bilderna nedan. Välj ett av föremålen i 
bilderna och rita en bild där en människa eller 
en varelse gör något överraskande med föremå-
let. Rita föremålet rätt stort så åskådaren förstår 
vad som händer. Syns personen helt eller delvis 
på bilden? Är personen du hittade på glad eller 
allvarlig, lång- eller korthårig, har personen glas-
ögon? Är det ett barn, en vuxen, en sagovarelse? 
Hur är personen klädd? Var finns personen?

Först rita personen och föremålet med blyert-
spenna. Förstärk sedan linjerna med filtpenna och 
färga till slut med färgpennor eller kritor.

Bilder för inspiration

https://www.youtube.com/watch?v=FbZf2OGn2jM
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Mål

InfosnuttVad du behöver
Blyertspenna, filtpenna (tusch), papper 
(helst A3), färgpennor eller färgkritor. 

I uppgiften övar man att observera med 
hjälp av en bild och avbilda ett verkligt 
föremål. Vi övar hur man kan avbilda en 
människa med ett föremål och hur stora 
föremålen är jämfört med en människa. 
Om den som använder föremålet är ett 
djur eller en sagovarelse, då jämförs fö-
remålets storlek med dess storlek. Med 
hjälp av uppgiften övar du även kompo-
sition, det vill säga hur de olika sakerna 
visas i bilden.

Bilderna: Elisse Heinimaa

Föremål kan användas på underliga sätt! Se i 
länkarna och häpna!

- Pippi Långstrump lagar plättsmet: 
  LINK

- Med dricksglas går det att spela Kara-
mellfens dans från baletten Nötknäpparen:  
LINK

- Och även sågar kan användas som mu-
sikinstrument: LINK

Uppgiften från webbplatsen Leikkipankki 
kan först lekas med en familjemedlem: ni 
kan variera leken så att man lägger föremål 
i ett ämbar eller en väska och sen tar var 
och en på sin tur ett föremål och ger det till 
någon annan. Den som får föremålet upp-
för pantomim om hur det används, men ska 
hitta på ett annat ändamål än vad föremålet 
skapats för! 
LINK

https://www.youtube.com/watch?v=FbZf2OGn2jM
https://www.youtube.com/watch?v=QdoTdG_VNV4
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_snu_rUHw
https://leikkipankki.leikkipaiva.fi/Leikit/Tiedot/80

