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Bogstavdoodles  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
I denne opgave skal eleverne skabe små billeder, hvor de har ét bogstav i fokus. Eleverne skal 
skabe en harmonisk baggrund og ovenpå tegnes et bogstav. Inde i bogstavet tilføres små doodles. 
Malerierne kan laves selvstændigt eller kan indgå i en opgave, hvor I ønsker at skabe et fælles ord i 
klassen. Fx ”Billedkunst”, ”Sammenhold”, ”Emneuge”… 
Det er en god ide at arbejde med en fælles farvepalette til baggrunden, så malerierne fremstår 
som en enhed, når de er færdige. Her er anvendt akryl neonfarver. 
 
Introduktion 
Eleverne skal se eksempler på baggrunde og doodlebogstaver. Søg på ”doodles” eller ”doodle art” 
på Google eller Pinterest for eksempler. Snak evt. billedopbygning og forgrund og baggrund med 
klassen. 

   
Eksempler på ”doodles” fundet på Pixabay og gratisbilleder på Google. 

 

 
 
 
 
 
 

At doodle (at skrible): Når man laver små, meningsløse tegninger/mønstre, mens man tænker på 

noget andet. Tidligere kaldet ”telefontegninger”, som man lavede, mens man snakkede i fastnet-

telefon. I dag er ”doodles” som udtryksform meget brugt i kunstbilleder, hvor et omrids inddeles 

i små felter, der hver tilføres et doodlet udtryk eller et mønster. 

3.-6. årgang                    2-3 lektioner 

Elevmål 
Jeg ved noget om billedopbygning. 
Jeg kan skabe et harmonisk billede. 
Jeg kan anvende doodles i et maleri.  
 

 

Materialeliste 

Lærreder, ca. A4-størrelse, men kan være større eller mindre 
Akrylmaling – fx neonfarver 
Malertape 
Blyanter og viskelæder 
Tusser til bogstaver – tynde sprittusser eller POSCA tusser 
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Arbejdsfase 
Eleverne arbejder med fremstilling af billederne efter denne 
fremgangsmåde: 

• Inddel lærredet i to felter med et stykke malertape. Du 
vælger selv, hvordan du vil inddele billedet. Mal hvert 
felt en farve. Når du har malet, fjernes tapen, og dit 
billede har nu to adskilte felter.  

• Vælg det bogstav du vil lave og øv dig i at tegne det, 
mens malingen tørrer. Søg inspiration på nettet. 

• Det kan være en god ide at tegne bogstavet op på karton 
og klippe det ud, så du har en skabelon, du kan tegne dit 
bogstav over på maleriet ud fra.  

• Tegn bogstavet op med tus og udfyld de små felter med 
forskellige doodles. Vær omhyggelig. Der er ikke plads til 
at fortryde, og ”fejl” kan ikke så nemt laves om.  

 
Inspirationsbilleder 
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Mål 
 

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 

Tegning og grafik: 

• Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra 
iagttagelser, og eleven har viden om iagttagelses- 
og tegnemetoder. 

 
 

 

Elevmål 
 
Jeg ved noget om billedopbygning. 
 
Jeg kan skabe et harmonisk billede. 
 
Jeg kan anvende doodles i et maleri.  
 
 

 


