
Masker med magi

� "
Masker har använts i många kulturer, i alla tider, och för olika syften. I Europa 
har de använts vid t.ex hovens fester, vid julupptåg, på landsbygden eller som 
skydd. Nutida vanliga masker är julaftonens tomtemask och skräckmasken 
vid Halloween. "
Genom att tillverka en egen mask får du chans att prova en urgammal 
tradition, du får prova på att arbeta med en billig och enkel teknik: papier 
maché, och du får öva din kreativitet och skaparkraft.""
� "
Vi tittar på exempel på masker för inspiration och går igenom tekniken vi skall 
använda när vi gör maskerna""
� "
Du kan göra en skiss som visar din idé. Du kan skapa en form i lera och 
papiere maché som du målar och dekorerar utifrån din idé.""
� "
1. Vi börjar med en gemensam genomgång där du får se exempel och 

hämta inspiration."
2. Skissa på idéer. Du får gärna inspireras av figurer du känner till - men ju 

personligare din mask är, desto roligare blir det."
3. När du är klar med din skiss och vet hur din mask skall se ut, på ett 

ungefär, bygger du upp formen med lera. Försök att göra formen så 
”utstående” som möjligt så att masken inte blir helt platt."

4. När du är klar med formen lägger du ett första lager små bitar 
silkespapper och tapetklister. Sedan fortsätter du att lägga fler lager 
tidningspapper och tapetklister. "

5. När masken är tillräckligt tjock avslutar du med ett lager tunt vitt papper. "
6. Låt torka och knacka sedan ut leran."
7. Färdigt att måla!"

VARFÖR SKALL VI ARBETA MED DETTA?

DETTA KOMMER VI ATT GÅ IGENOM:

DETTA SKALL DU VISA ATT DU KAN:

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:
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Jag tittar på hur väl du bearbeta masken och hur stor svårighetsgrad du valt att ha på ditt 
arbete. !"

Jag tittar på effektfullt hur du kombinerat färger och former på din mask.!"

Jag tittar på hur personligt ditt arbete är.!"

BEDÖMNINGEN KOMMER ATT GRUNDA SIG PÅ:

2. I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett ...  för att 
skapa olika uttryck. 

• i huvudsak fungerande sätt 

• relativt välfungerande och varierande sätt 

• välfungerande, varierat och idérikt

3. Du kombinerar olika bildelement (bilddelar) på ett …. fungerande sätt.

• i huvudsak 

• relativt väl

• väl

4. Du kan i det bildskapande arbetet ...idéer inom några olika ämnesområden 
genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag 
och inspirationsmaterial.

• bidra till att utveckla

• utveckla delvis egna

• utveckla egna
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