
Läromaterial för elever i förskolan och åk 1.-3. 
till utställningen Vilho Lampi

14.2.–18.10.2020 

För läraren: 

Läromaterialet innehåller två uppgifter anpassade för elever i förskolan och åk 1.-3. Av båda 
uppgifterna erbjuds en enklare version (A) och en version som kräver lite mera koncentration och 
längre bearbetningstid (B). Uppgifterna är gjorda till Vilho Lampi-utställningen och kan utföras 
under utställningsbesöket. Ni kan också göra uppgifterna utan att besöka utställningen.

Kompetensområden:
Uppgiftspaketet anknyter till följande kompetensområden inom mångsidig kompetens för
åk 1–6: K2 Kulturell och kommunikativ kompetens samt K4 Multilitteracitet. 

Bildkonst:
Uppgiftspaketet anknyter till innehållsområdet I3 Konstens världar i läroämnet bildkonst. 
Uppgifterna strävar till att sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur 
genom att skapa bilder, uppmuntra eleven att diskutera om sina tankar och ge uttryck for sina 
iakttagelser genom olika sätt att skapa bilder (M1-M3). Uppgifterna strävar även till att uppmuntra 
eleven att göra bilder utgående från att granska sin egen omgivning (M9) 

Modersmål och litteratur
Uppgiftspaketet anknyter till innehållsområdet I1 Att kommunicera och I2 Att tolka texter. 
Uppgifterna strävar till att stödja eleven i att stärka sin förmåga att uttrycka sig och fungera i olika 
kommunikationssituationer och i att uttveckla sitt språk och sin fantasi (M1-M2). Uppgifternas syftar 
till att inpirera eleven att berätta och uttrycka sina åsikter och beskriva sina upplevelser i tal, bild 
och skrift (M9).

Tips:
Du kan låna färgpennor och skrivunderlägg för dina elever i konstmuseets kassa. Det finns också 
sittdynor att låna, be om dem i kassan.
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I egna tankar (B): Övning i känslor 

Diskutera om det ni skrev i tankebubblorna i den tidigare uppgiften. Varför passar just de tankarna till 
barnen i bilderna? Om någon har skrivit  sorgliga känslor eller tankar (som t.ex. ensamhet, sorg eller 
nervositet), fundera tillsammans på meningar som skulle få barnet i konstverket att må bättre. Man 
behöver inte kunna skriva för att göra uppgiften, den kan också göras genom att diskutera tillsammans.

I egna tankar (A) 

Titta på Vilho Lampis verk Läsande pojke (1933) och Maija med ros (1932). Studera målningens färger. Vilka 
känslor får man av färgerna? Vad kan man utläsa av det avmålade barnets ställning eller min? Vad skulle 
barnet i bilden kunna tänka på? Skriv in barnets tankar i tankebubblorna.

På vänster sida: Vilho Lampi: Maija med ros, 1932. På höger sida: Vilho Lampi: Läsande pojke, 1933.  
© Uleåborgs konstmuseum. Foton: Mika Friman.



Sagoträdet (A) 

Bekanta er med målningarna Sälg (1925) och Tall på slätten (1927) i Vilho Lampi utställningen.  
I målningarna finns olika träd. Träden ser inte helt naturliga ut, utan konstnären har gjort sina egna 
tolkningar av träden.  

Hur ser ditt egna sagoträd ut? Rita eller skriv här under. Om ni gör uppgiften under museibesöket kan ni 
låna färgpennor och skrivunderlag i kassan.
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Uppe:  Vilho Lampi: Sälg, 1925. 
Nere: Vilho Lampi: Tall på slätten, 1927.  
© Uleåborgs konstmuseum. Foton: Mika Friman.
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Sagoträdet (B): Övning i att fantisera

För läraren:  
I den här övningen gör alla egna sagoträd. Du kan använda en övning i att fantisera för att få eleverna att 
hitta på sina egna sagoträd. Övningen hjälper barnet att närma sig på uppgiften och stöder utvecklandet 
av fantasin. Övningen kan göras var som helst på en lugn och trygg plats, där barnen kan sitta bekvämt 
och blunda medan de lyssnar. I konstmuseet kan ni sitta på golvet, be om sittdynor av personalen. 

Läs texten nedan i lugn takt så barnen har tid att fantisera. Gör egna sagoträd efter övningen.  
I konstmuseet finns färgpennor och skrivunderlägg, som man kan låna i konstmuseets kassa. I skolan 
eller förskolan kan ni använda de material ni har till förfogande, som t.ex. vaxkritor, fingerfärger eller 
vattenfärger. Ni kan också använda collageteknik med kartong och bitar av  färgglada papper, tidningar 
och silkespapper.

 
 

Blunda. Tänk på ett träd som du känner bra, som du t.ex. ser ofta på gården eller på 
väg till skolan. Hur ser trädet ut? 

Fantisera en stund i dina tankar på ditt eget sagoträd. Sagoträdet är ett fantasiträd, 
det kan alltså se ut precis som du själv vill. Är trädet stort, litet eller mellan stort? Hurdan 
stam har trädet? Är stammen rak eller krokig, tjock eller tunn? Trädstammar är ofta 
bruna, gråa eller nästan svarta. Ditt sagoträds stam kan vara vilken färg du vill.  

Och trädets löv? Är de runda eller avlånga, trekantiga eller formade som fjärilsvingar? 
Är trädets löv hårda och sträva eller böjliga och mjuka? Du får själv bestämma hur ditt 
sagoträds löv ser ut och vilken färg de har. Kanske ditt träd inte har löv alls. Eller kanske 
löv susar i vinden runt trädet. 

I träd som växer ute i naturen kan det växa saker, som blommor eller frukt. I sagoträdet 
kan det växa vad som helst. Växer det någonting i ditt sagoträd? Olika djur trivs också i 
träd. Bor det något djur i ditt sagoträd? Eller en människa eller någon annan figur? 

Fundera ännu en stund över hur ditt sagoträd ser ut. Fortsätt att blunda men titta inne 
i ditt huvud på trädets stam. Klättra upp för stammen mot grenarna och trädets blad. 
Kom ihåg hur ditt fantasiträd ser ut. 

Nu kan du öppna ögonen. Nu ska vi göra våra fantasiträd verkliga genom att rita/ 
måla/…!
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