
Gör ett abstrakt konstverk!
Ett uppdrag för hela familjen



Du behöver: 
akvarellfärg (vattenfärg) 
ett tjockt teckningspapper eller akvarellpapper
pensel
ett glas vatten
en natursvamp eller lite hushållspapper 
en sax

Det kan även vara bra att ha en tallrik att blanda färg på 
och ett kladdpapper där du kan testa färgblandningar. 

Uppdraget tar minst 40 min att genomföra.
Från cirka 6 år tillsammans med vuxen.
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Gör ett abstrakt konstverk
Här kommer ett tips på hur du kan göra ett abstrakt konstverk som kan vara antingen en
platt bild eller en tredimensionell skulptur. Abstrakt, eller icke-föreställande konst är konst 
som inte föreställer den yttre verkligheten som exempelvis ett träd, ett hus eller en människa. 
Konstverket består endast av färger och former. 

Inspiration till konstverket vi nu ska göra kommer från målningar av konstnären Inger Ekdahl 
som levde 1922-2014. I Ystads konstmuseums samling på andra våningen har vi ett rum med 
flera målningar av henne. Kom gärna förbi och titta.
 
Inger Ekdahl var intresserad av slump och kontroll när hon skapade sina målningar. Halva 
livet målade hon genom att stänka oljefärg på målardukar och träpannåer. Då lät hon slumpen 
styra hur målningarna blev och såg ut. Andra halvan av livet gjorde hon oljemålningar som var 
noga planerade. Först ritade hon raka linjer med blyerts på målarduken med hjälp av en linjal. 
De olika former som bildades fyllde hon sedan i med förblandade färger. 

Konstverket vi ska göra är inspirerat av Inger Ekdahls kontrollerade och planerade målningar. 
Men i stället för oljefärg ska vi använda akvarellfärg (vattenfärg) som kan vara svårare att styra 
än oljefärg. Just därför kan det vara spännande att använda akvarellfärg till abstrakta bilder. 
Färgen flyter ut, bildar oplanerade fläckar och lever sitt eget liv på pappret. 

Hur tror du att en akvarellmålning av Inger Ekdahl skulle se ut? Hade hon försökt måla 
helt perfekt eller tyckt om när färgen blev busig och flöt i väg?

Pappersskulptur som kan omformas till nya 
skulpturer. Gjord av ett papper som är 
21x21 cm målad med akvarellfärg. Gjord av 
Madelene Oldeman, konstmuseipedagog på 
Ystads konstmuseum.



Målning av Inger Ekdahl, utan titel, 1970-tal, 80×80 cm, oljefärg på målarduk. Bilden består endast av raka 
linjer, den runda formen är en synvilla. På Ystads konstmuseum kan du gå nära och se hur Inger Ekdahl 
gjort sina målningar.



Gör så här:
1. Ta ett tjockt teckningspapper eller ett akvarellpapper. Vik en ”loppa” enligt 
instruktionerna. Du behöver en sax. Veckla sedan ut loppan så att du får ett platt papper. 



2. Vecken från den vikta loppan har 
bildat trianglar och fyrkanter på pappret. 
Måla med akvarellfärg i trianglarna och 
fyrkanterna. Du behöver inte följa vecken 
exakt utan kan experimentera med andra 
former om du vill. 

3. När du är färdig med din bild så
väntar du tills all färg har torkat. Du kan 
använda hårtork om du vill att det ska 
gå snabbare. Måla sedan på baksidan 
om du vill göra en skulptur. 

4. När bägge sidorna är torra kan du 
välja om du vill ha en platt bild att sätta 
upp på väggen eller så kan du vika en 
skulptur. Prova att vika på olika sätt. 
(Alla figurerna i denna folder är gjorda 
av samma papper). Vilka nya skulpturer 
kan du skapa? 

 
5. Du kan även ta ett nytt 
teckningspapper och vika på ett helt 
annat sätt. Då kommer du att skapa 
andra mönster och former att måla 
efter. Dessa kan sedan bli helt nya 
skulpturer. Experimentera!

Prova att:
-blanda olika färger.

-ta fram ljusa färger genom att använda mycket 
vatten och lite färg på penseln. Testa att göra 
tvärtom, ta fram en mer täckande färg genom att 
använda lite vatten och mycket färg. 

-droppa färg eller vatten på det du målat och 
skapa fläckar och skiftningar i färgen.

-skapa mönster och struktur i färgen genom att 
trycka en torr natursvamp eller lite ihoprullat 
hushållspapper i färgen när den fortfarande är 
blöt. Svampen kan även användas till att suga 
upp färg från pappret om du målat ”fel”. Då ska 
du blöta svampen under en vattenkran och 
krama ur den ordentligt innan användning.

Lägg gärna upp dina konstverk på Instagram. 
Skriv då #ykmpedagogik 
eller mejla till madelene.oldeman@ystad.se


