
Jag lär om scrapbooking som 
konstart: 
Hur man går tillväga, material, 
teknik,  
arrangemang etc. Jag lär om 
typsnitt mm. 
  
Jag lär om ordspråk och andra 
"visdomsord". Ny, gamla, roliga, 
snälla etc. 
Ämnet svenska.  
Här går också att ta in andra 
länders kultur! 
 
Jag lär om hur man förmedlar ett  
budskap och en känsla, med en bild. 
 
Jag lär om värdegrund och budskap 
genom samtal om de ordspråk som 
valts. 

Ett 
mellanlager - 

här vanligt 
kopieringspapper 
som målats och 

skrynklats, 
vecklats upp och 

torkat

Ett 
kartongpapper 
som bakgrund

Eleverna läser ordspråk 
eller citat mm. De kan 
leta själva eller få 
utskrivna kopior. Om du 
skriver ut, kan texten på 
kopiorna vara i olika 
typsnitt. 
 
Välj ett visdomsord och 
fundera runt betydelsen. 
Hur kan man tolka orden?
betyder orden samma för 
alla? Finns en historia 
bakom? 
 
Presentera ordspråket på 
ett kort i 
scrapbookingteknik.  
 



Skriv av ordet. Eller klipp ut det.  
 
Ett kort kan bestå av: 
- Bakgrund 
 
- "Mellanlager" - vad kan det bestå 
av? förslag: Skrynklat papper, 
Mönstrat papper. Mer än ett 
mellanlager? 
 
- Text. Fin handstil, utskrift, olika 
typsnitt, skrivstil, snygga kanter 
 
- Band, stickers eller liknande - hur 
gör man band/stickers? 
 
- Ev glitter och liknande 
 
- massor av annat!!

Vad ska kortet förmedla för 
känsla? Ska text och känsla gå hand 
i hand? Vad säger texten?  
 
Hur vill du att kortet ska "läsas"? 
Vilken karaktär vill du ge kortet? 
- lugnT 
- galet 
- skämtsamt 
- seriöst 
 
Hur får man fram detta uttryck på 
bilden??



Varje "lager" ägnas 
eftertanke - färgval, 
förberedelse-/torktid, 
finish osv.  
Delarna ska fungera att 
kombinera - storlek, 
färgkombinationer, känsla 
osv. 
Planera alltså ditt kort/
din tavla innan du börjar 
limma.  
Ska allt vara rakt eller 
huller om buller? Vilket 
intryck vill du ge? Lugnt/
galet?



Material: 
Kartongpapper i kortstorlek 
Tuschpennor 
Mönstrade papper 
Vattenfärger 
Kopieringspapper 
Ordspråk etc 
Självhäftande tejp och/eller lim 
 
Lite extra: 
Distanskuddar med lim 
Glitter 
Stämplar 
Stämpeldynor 
Nitar 
Symaskin - läckert att sy fast 
detaljer! 
Nål och garn 
Och mycket mer!!

Your words here...

Band går att göra själv! Välj ett 
mönster som lätt upprepas. Konturer 
med tunn, svart penna blir snyggt 
runt både figurer och längs 
kanterna. Om man gör dubbla linjer, 
inte alls perfekta, brukar det se 
proffsigt ut. Klipp ut banden. 
 
Stickers kan också göras på egen 
hand. Använd tuschpenna. Det är först 
när konturerna kommer på, som det 
ser proffsigt ut! 
 
Lägg detaljerna på plats. Flytta runt 
och värdera vad som ger rätt effekt. 
Därefter fogar du samman alltihop 
med lim eller dubbelhäftande tejp. 
 
Tips: rivna kanter kan se fint ut!



...och vi lärde oss massvis 
om vad ordstäven betyder!

Diy - fröken åsa och de 

duktiga barnen på 

fritidshemmet växthuset! 

Komponera och illustrera - 

det har vi tränat!


