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Aboriginal art 
  
 
 

 
 

 

 
 
 
I dette forløb skal der arbejdes med den gamle kunstart, som aboriginerne brugte og stadig bruger, 
når de laver kunst og udsmykning. Vi skal arbejde med dot-art: Maleriet opbygges af prikker. Der 
skal arbejdes med mønstre og udtryk. Motivet er i første omgang elevernes egen hånd og efter-
følgende i australske dyr.   
 
Introduktion 
Som opstart til forløbet er det en god idé at give et oplæg om, hvem aboriginerne er, samt give et 
indblik i deres historie, da den er meget sigende for deres kunstneriske udtryk.  
Efterfølgende kan det være godt at fortælle, hvor denne kunstart blev anvendt, og hvordan der 
arbejdes med at prikke billeder op. 
Eleverne skal introduceres til, hvordan de skal gøre, og hvordan de med små prikker skal bygge deres 
billede op. 
I introduktion er det oplagt at tale om hvilke australske dyr, eleverne kender. Det vil være godt, at 
eleverne ser billeder af australske dyr, og at de også ser billeder af australske dyr, der er malet med 
dot-art, så de kan begynde at tænke over hvilket dyr, de gerne vil male senere i processen. 
 
Arbejdsfase 
Som opstart på emnet laves der i første omgang en tegning af egen hånd, hvor dot(prik)-teknikken 
øves. 
 
Optegning af hånden 

● Eleverne starter med at tegne omridset af deres hånd op med 
en blyant på karduspapir. 

● Efterfølgende tages en tændstik, som dyppes i akrylmaling, og 
omridset prikkes op. 

● Der skal lægges en jævn dråbe maling på papiret.  
● Forsøg at lave dråberne så ens som muligt. 
● Når omridset af hånden er dottet (prikket) op, skal der laves et 

ensartet mønster ved at skifte farve med malingen. 
● Hele papiret skal udfyldes med prikker, så der skal tænkes 

farver ind, der skal angive baggrunden. 
 
 

4.-7.	årgang																				8-10	lektioner	

Materialeliste	
Akrylmaling Tændstikker Vatpinde Kardus i grå og hvid 
Maskinpap Blyant   Viskelæder Sort tusch  
Baggrundsplade i træ 	
	

Elevmål	
Jeg kan arbejde med forskellige malerteknikker - dot-teknik.	
Jeg kan arbejde med forskellige kunstarter.	
Jeg skal lære om Aboriginals og deres tilgang til kunst.	
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Billede af australsk dyr 
● Efter oplægget skal børnene gerne have en idé om hvilket dyr, de gerne vil male. 
● Eleverne kan eventuelt selv søge inspiration på nettet, hvis ikke der har været så mange 

forslag til dyr i introduktionen. 
● Eleverne skal tegne deres dyr på med blyant på et stykke hvidt eller gråt kardus. 
● Eleverne kan med fordel tegne et mønster op omkring dyret, der kan være med til at 

fremhæve dyrets form og udseende. 
● Når der skal prikkes op, kan det være en god idé at starte et sted, hvor hånden ikke kommer 

til at ligge. Malingen tager nogen tid om at tørre, da den sidder i dråber på papiret. 
● Når dyret og mønsteret er prikket op, og det hele er tørt, ser det flot ud, hvis omridset af 

dyret eller enkelte detaljer tegnes op med poscatusch eller sort sprit tusch. 
● Når billedet er færdigt og helt tørt, kan det limes på et stykke karton, så det får en fin ramme 

på. 
 
Fælles frise 

● Alle elever får et kvadreret stykke maskinpap. 
● Eleverne skal tegne et australsk dyr på pappet.  
● Samme teknik som tidligere anvendes, og dyret tegnes og efterfølgende prikkes op med 

akrylmaling. 
● Eleverne kan vælge at lave det samme dyr som på deres tidligere tegning, men de kan også 

vælge et nyt dyr. 
● Når alle billeder er færdige, limes de op på en træplade og danner et fælles billedet med 

australske dyr. 
 
 

Differentieringsmuligheder 
Der kan differentieres i motiverne på billederne. Alle elever kan blive bedt om at lave det samme 
dyr. Der kan også arbejdes med et begrænset antal farver. F.eks. må der kun arbejdes med brændte 
nuancer eller måske kun primær og sekundærfarver, hvis der skal noget farvelære ind over. 
 
 
Evaluering/tegn på læring 
Eleverne skal vælge at male et dyr. Det skal være tydeligt hvilket dyr, de har valgt at male. Eleverne 
skal arbejde med dot-teknikken, og de skal være omhyggelige for ikke at få et gnidret udtryk. De 
skal arbejde med farverne og udtrykket, så de fremhæver det dyr, de ønsker at lave. 
Deres sidste billede skal kunne indgå i et stort fælles billede. 
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Inspirationsbilleder 
 
Omridset af hånden tegnes op med blyant.	
Omridset prikkes op med akrylmaling ved at bruge enden af en tændstik. 
	

     
 

     
 
Der fremstilles et ensartet mønster ved at skifte farve i akrylmalingen og prikke det op med tændstikker.	
 

 
 
 
 
 



		2021	©	kreatip.dk	
		Husk	at	indberette	til	Copydan,	hvis	din	skole	er	udvalgt	til	dette.	

Der tegnes dyr på kardus ved brug af blyant.	
 

     
 

 
 

Dyret tegnes op ved at dotte/prikke med akrylmaling, og der laves et flot ensartet mønster.	
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Fællesbillede, hvor elevernes mindre billeder er limet på en malet træplade.	
 

     
 
 
 
Mål: 

 
 

 
 

 

 

 

Læringsmål – fra Fælles Mål	
	
Billedgenrer:	

• Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder og har 
viden om stilarter og formsprog.	

Billedkomposition:	
• Eleven kan arbejde eksperimenterende med 

komposition, materialer og teknikker. Eleven har viden 
om komposition, materialer og teknikker.	

	
	


