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Fallfrukter i trädgården och en överbliven apelsin från skolköket - mer behövs nästan inte för att skapa 

fina tryck. 

Material: 

 Frukter och/eller grönsaker 

 Skärbräda och kniv 

 Små papper, lagom för ett eller två tryck 

 Flytande färg 

 Palett 

 Spatlar 

Gör så här: 

Dela, med rakt snitt, frukten på mitten. Pensla på färg med 

spatel, inte för rikligt. Lägg gärna på i olika fält (rött upptill och grön på höger, gul på vänster, t ex) för 

då blandar sig färgen snyggt när man trycker. Jag valde att använda limspatel istället för pensel - 

penslar är ömtåliga och ligger de med färg i en stund blir de förstörda. Jag hällde upp röd, gul och 

grön. Vi har pratat om färgblandningar, så barnen blandade fram orange också - det ville de ju ha. När 

det är lagom med färg på frukten - tryck den en stund mot ett papper. Torka (eller skölj och torka) 

frukten med papper innan nästa person ska trycka. 

Tips: 

Gör ett par testtryck först - då ser du hur mycket färg som ska penslas på. Barnen kanske också 

behöver testa lite först! 

Syfte: 

Vad har du för syfte med denna aktivitet? Kanske har ni hösttema; hälsotema eller 

naturkunskapsintresserade barn. Eller så är ni ute efter samvaron vid bordet!? Då hittar du 

syftesformuleringar i Lgr 11 i olika kapitel beroende på inriktning, förstås. Om det är skapandet i sig 

som är syftet kan man till exempel läsa det här i Lgr 11: 

"I skolarbetet (och vi fritidspedagoger suckar djupt och undrar varför det står skola när det också riktar 

sig till fritids, men vi får bita ihop...) ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas." 

Bilden nedan är missvisande - barnen använde flera färger på samma frukt och det blev mycket 

snyggare än den här. Jag hade bara en gammal bild, dock. 
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