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Bokstäver i bilden

BILDKONST
7-9år

A, B, C, D, E, F, G
H, I, J, K, L, M, N
O, P, Q, R, S, T, U
V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Kommer du ihåg alla bokstäverna? Nu gör vi bilder med hjälp 
av bokstäver – och denna gång kan du rita dem upp och ner om 
du vill! Uppgiften kan lika bra göras med kyrilliska bokstäver, 
kinesiska tecken eller latinska bokstäver.

Välj ett stort papper (du kan tejpa ihop två små papper) och ta 
fram färgkritorna. Rita alla bokstäver eller så många bokstäver 
som du kommer ihåg på pappret i vilken som helst ordning 
omkring pappret, till exempel så här:

Rita raka linjer från bokstav till bokstav eller till papprets kan-
ter. Så blir det till olika former.

Måla alla formerna med akvarellfärger så att inga former som 
ligger intill varandra har samma färg.

Uppgiftsbilder: Elisse Heinimaa

Vad hände? En del av bokstäverna gömde sig i 
målningen, då deras konturer blev konturerna 
omkring färggranna former, gränser mellan 
två former med olika färger. Om du vill, kan 
du förstärka bokstäverna efteråt så de blir 
synliga igen.
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Bokstävernas former är fascinerande, eftersom de har utvecklats under årtusendens lopp. Under 
den förhistoriska tiden gjorde människor bilder i berg eller i grottornas väggar. Bilderna föreställde 
oftast bytesdjur och människofigurer, men även abstrakta mönster vars betydelse vi inte känner till. 
Så småningom blev bilderna till bildtecken: de föreställde fortfarande något, men bilden var en för-
enklad figur. Ett bildtecken betydde ett ord. I Medelhavsområdet utvecklades konsten att skriva ca 3 
000 år före tidräkningens början av nödvändigheten, då människorna hade uppfunnit jordbruk och 
handel. Alla handelsvarorna skulle förtecknas och räknas när de fraktades från ett land till ett annat 
med skepp. Under årtusendens lopp utvecklades bildtecknen till bokstäver, där var och en bokstav 
motsvarade ett ljud.

De forntida egyptierna skrev bildskrift, hieroglyfer. Tabellen visar vilken bild som motsvarar vilken 
bokstav. I verkligheten var de vanligaste hieroglyftecknen i bruk över 500! Med tabellens hjälp kan 
du skriva ditt eget namn med hieroglyfer.

De nutida bokstäverna är förenklade latinska bokstäver som består av geometriska former. Med dem 
kan man skriva vad som helst – men även leka med dem! Många konstnärer har använt bokstäver 
som en del av sina konstverk.

Ett välkänt exempel på en målning som består av bokstäver är Paul Klees målning Einst dem Grau 
der Nacht Enttaucht av 1918, för omkring ett hundra år sedan. Målningen innehåller en dikt, alla 
dess ord och bokstäver i rätt ordning. Klicka på verkets namn så får du se en bokstavsmålning.

Här är två länkar till Paul Klees målningar där bokstäver spelar en viktig roll:
LINK1  LINK2

Vad du behöver
Öva bokstavsformer. Bygga en bild av abstrakta former. Expe-
rimentera med färger och blanda ihop nya toner. Du övar även 
logiskt tänkande när du tänker på hur du ska ordna färgerna i din 
målning.

Infosnutt

Mål
Papper, storleken A3 eller två 
hoptejpade A4-papper. Oljepas-
tellkritor och akvarellfärger.
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