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Skaparbingo
NORDISKA MYTER

www.jamtli.com

Bingobrickan är inspirerad av utställningen Nordiska myter 
som visas på Nationalmuseum Jamtli i Östersund till och 
med 18 april 2022. Dela gärna dina fina mästerverk på 
Instagram, använd hashtag #skaparbingo2021

Måla någon 
som dansar

Gör en liten 
svart-vit 
teckning 

med tusch

Rita en kung, 
men använd 
”fel” hand

Rita och öva 
på olika 

ansiktsuttryck 
som ett troll 

kan ha 

Gör en 
illustration till 

din favoritsaga

Måla en häst 
med 8 ben, 
men gör en 
skiss först

Gör en relief
(En relief är en 
skulptur på en 
sida, den andra 
sidan är platt.)

Använd blyerts 
och rita en 

teckning förestäl-
lande en hjälte

Måla något 
som hände för 
länge sedan

Måla en 
sommaräng 
på ett stort 

papper

Skulptera en 
gris och måla 
med guldfärg

Gå upp tidigt 
och måla av 

soluppgången

Måla ett 
troll med 
vattenfärg

Lägg dig i 
gräset och titta 

upp, rita en 
himmel med 

kritor

Gör ett 
konstverk i 

tre delar som 
ändå hör ihop

Rita en 
trolsk och lite 
kuslig skog

Måla två 
katter som 
flyger bland 

molnen

Rita en 
prinsessa utan 
att lyfta pennan 
från pappret, 
färglägg sen

Måla ett 
vinterlandskap

Rita en liten 
gårdstomte 
på ett litet 

papper

Måla av  
månen på  

kvällen eller 
natten

Gör en egen 
liten sagobok 
med text och 

bilder

Skapa ett 
konstverk av 
tyg och garn

Skulptera en 
fantasifigur

Måla ett 
vattenfall

Tips på vad man kan måla, rita och skapa!



Skapar-bingo är för dig som vill ha några tips på vad man kan måla, rita och 
skapa. Kanske har du ibland lite svårt att komma på vad du vill göra? Då är 
detta perfekt. När du gjort klart något av uppdragen i rutorna kan du kryssa 
över det. Du kanske vill försöka få bingo så snabbt som möjligt eller använda 
bingobrickan lite då och då? Du bestämmer. Försök att få ihop en rad – lodrätt, 
vågrätt eller diagonalt. Försök sen att göra alla uppdragen så att du får full 
bricka! 

Dela gärna dina fina mästerverk på Instagram,  
använd hashtagen #skaparbingo2021 

Bingot är inspirerat av utställningen Nordiska  
myter som visas på Nationalmuseum Jamtli  
i Östersund till och med 18 april 2022. 
Lycka till! 
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Måla någon som dansar
Gör en liten svart-vit teckning med tusch

Rita en kung, men använd ”fel” hand

Rita och öva på olika ansiktsuttryck på ett troll

Gör en illustration till din favoritsaga
Måla en häst med 8 ben, men gör en skiss först

Gör en relief(En relief är en skulptur på en sida, den andra sidan är platt.)

Använd blyerts och rita en teckning med en hjälte

Måla något som hände för länge sedan

Måla en sommaräng på ett stort papper

Skulptera en gris och måla med guldfärg

Gå upp tidigt och måla av soluppgången

Måla ett troll med vattenfärg

Lägg dig i gräset och titta upp, rita en himmel med kritor

Gör ett konstverk i tre delar som ändå hör ihop

Rita en trolsk och lite kuslig skog

Måla två katter som flyger bland molnen

Rita en prinsessa utan att lyfta pennan från pappret, färglägg sen

Måla ett vinterlandskap
Rita en liten gårdstomte på ett litet papper

Måla på natten och måla av 
månen

Gör en egen liten sagobok med text och bilder

Skapa ett konstverk av tyg och garn

Skulptera en fantasifigur Måla ett vattenfall

Visste du att: Konstnären Nils Blommér målade älvor som dansar i soluppgången? På 
1800-talet var det väldigt populärt att måla kungar och saker som hände för länge sedan. 
Gudinnan Freja har två katter som drar hennes vagn när hon åker bland molnen. Konst-
nären Ernst Josephson målade Näcken som sitter i ett vattenfall. John Bauer hette en 
konstnär, han var verkligen bra på att rita troll och måla med akvarellfärg. Han gjorde 
många illustrationer till olika sagoböcker. En person som både skrev och målade sago-
böcker det var Elsa Beskow. Guden Oden hade en häst med 8 ben – Sleipner och guden 
Frej hade en gris som hette Gyllenborste för hans borst var av guld. 
Se dessa och många andra spännande konstverk på Nationalmuseum Jamtli!

Tips! 

När du läst klart 

det här på baksidan, 

klistra fast bingobrickan 

på en kartongbit så 

håller den bättre.


