RAPSFÄLT mot blå himmel,
jordbrukbygd

Materiel
Vitt ritpapper, A4
Sax
Klister
Oljepastellkritor
Vattenfärg
Strykjärn/Fixativ
Monteringspapper

Intensivt gula lyser rapsfälten i försommartid.
Rapsen blir upp till en och en halv meter hög och de
gula blommorna sitter samlade i klasar. Det är de
små svarta fröna, som vi pressar till olja. Rapsoljan
är nyttig och används som den är i matlagning, men
även till margarin och vid tillverkning av olika
slags livsmedel. Den kan också användas som
drivmedel till bilar! När fröna pressas, får man
dessutom en del restprodukter, som används som
djurfoder.

Arbeta så här
•
•
•

Börja med att klippa till pappret cirka fem centimeter på höjden.
Måla sedan den lätt lutande och lite böljande horisontlinjen med en blå krita.
OBS! gör inte linjen mitt på pappret utan en bit högre upp.

•
•

Måla några rapsblommor med gul och ljust grön krita längst ner på pappret:
Måla sedan med ljusgrön vattenfärg över rapsblommorna och på hela fältet.
Får du för mycket vattenfärg, lägg bilden mellan två tidningssidor och torka
upp.
Nu kan du måla resten av rapsfältet med gula kritor, men låt lite grön
vattenfärg synas runt dina rapsblommor. Måla gärna med lite runda rörelser.
Rita molnen med en klarblå krita.
Måla himlen, först med en ljusblå färg. Måla sen över det mesta med en
mörkare färg. Då ser himlen lite oväders-lik och spännande ut.
Måla gränsen mellan himmel och rapsfält mörkblå och måla sedan över med en
gul färg. Då får du en vacker grön kant.
Stryk eller fixera, beskär och montera.

•
•
•
•
•

Roligt att veta
Många stora områden i Sverige har bördig åkerjord, som är mycket bra för jordbruk. Särskilt fina
jordar och stora slätter finns i södra och mellersta Sverige. Skåne kallas  ibland  ”Sveriges
kornbod”  och  på  de  skånska  åkrarna  odlar  bönderna    våra  fyra  sädesslag  men  också  raps,
sockerbetor, potatis och grönsaker. Hallands bönder odlar särskilt mycket potatis, men också
grönkål och pepparrot. Potatis trivs bra i Hallands ganska så sandiga jord. I Östergötland finns
det gott om stora gula fält med raps och rybs. Kanske är det därför som landskapet ibland kallas
”Östergyllen”.  I  Västergötland har bönderna fler kor än i något annat landskap, men också där
odlas säd och oljeväxter. Trots att de här fyra landskapen har så mycket odlad mark, är det inte så
många människor, som arbetar inom jordbruket. De många jordbruksmaskinerna gör det mesta av
arbetet, och den goda jorden gör att skördarna blir stora.
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