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I dette forløb skal der arbejdes med den berømte kunstner Pablo Picasso og Kubismen. Det er oplagt at tale 
kunsthistorie og fortælle om, hvem kunstneren Pablo Picasso var. Til dette kan det tilhørende elevark 
benyttes. 
Der kan med fordel kobles noget farvelære og kendskab til farvecirklen på, hvis eleverne skal farve de 
kubistiske billeder på elevarket. 
Der er også mulighed for at arbejde tværfagligt med matematik, hvis det kan kobles med et forløb, hvor 
eleverne arbejder med figurer, arealberegninger eller kvadrater og rektangler. 
Der er flere faser i dette forløb, og faserne kan sagtens holdes adskilt, hvis der kun ønskes at arbejde med 
tegning eller ansigterne i pap. 
 
Arbejdsfase 
Picassoansigter 

• Eleverne får hver et stykke A3-karduspapir. 
• Arket foldes på skrå, på langs og på tværs. 
• Kanterne gøres skarpe med en finger, hver gang der foldes. 
• Papiret foldes ud. 
• Alle stregerne tegnes op med sort tusch. 
• Efterfølgende tegnes øjne, næse og mund. Der kan evt. tegnes ører, hår og andre detaljer i de små 

skæve felter. 
• Ansigtet kan evt. farvelægges med Caran d´Ache eller det kan stå udelukkende med sort tusch. 

Picasso og kubismen 4.-6. årg. 4-8 lektioner 

Materialeliste 
 

A3 kardus-papir 
Sort tusch (sprittusch) 

Caran d´Ache 
Pap 

Akrylmaling 
Limpistol og limstænger 

Lineal 
Saks 

Hobbykniv 
Skræreunderlag 

 

Tilhørende ark 
 

Elevarket: ”Pablo Picasso 
og Kubismen” 
 
Elevarket (matematik): 
Picasso - matematik - 
kubisme - arealer. 
Elevarket: (matematik): 
Picasso - matematik - 
kubisme - diagonaler. 
 
 

 

Læringsmål - fra Fælles Mål 
 

Tegning og grafik: 
• Eleven kan anvende forskellige tegneteknikker og 

materialer og har viden om forskellige 
tegneteknikker og materialer. 

Billedgenrer 
• Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder og 

har viden om stilarter og formsprog. 
• Eleven kan beskrive forskelle og ligheder på 

forskellige kulturers og fagområders billedudtryk og 
har viden om kulturers og fagområders billedgenrer, 
stilarter og formsprog. 

 

Elevmål 
 

Jeg kender til kunstneren Pablo Picasso og Kubismen. 
 
Jeg kan lave kubistiske tegninger og billeder. 
 
Jeg kan arbejde med farver og udtryk. 
 
Jeg kan arbejde med forskellige materialer. 
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Picassodyr 

• Der tegnes et dyr med sort tusch på hvidt A3- karduspapir. 
• Papiret foldes på skrå, på langs og på tværs, og kanterne gøres skarpe med en finger. 
• Arket foldes ud. 
• De små skæve felter farves i forskellige stærke farver med Caran d´Ache. 

 
Picassoansigter i pap 

• Eleverne klipper eller skærer rektangler og kvadrater ud i pap. 
• Papstykkerne farves i forskellige stærke farver med akrylmaling eller ved brug af Caran d´Ache-

farver. 
• Der tegnes/males detaljer i form af øjne tænder, læber m.m. på papstykkerne. 
• Stykkerne limes sammen med limpistol og danner et kubistisk ansigt. 

 
 

Inspirationsbilleder 
 

 

       
 

       
 

   
 
 

Et stykke A3-papir 
foldes tilfældigt. 
 
Papiret foldes ud, og 
foldestregerne 
tegnes op med tusch. 
 
Brug de skæve felter 
til at tegne et ansigt. 
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Tilsvarende skal 
der laves et 
kubistisk ansigt i 
pap.  
 
Felterne til ansigtet 
klippes ud. 
 
Papstykkerne 
males i stærke 
farver. 

Folde teknikker 
kan også anvendes 
til at tegne dyr. 
 
Her kan dyret evt. 
tegnes først. 
Papiret foldes, og 
felterne farves i 
stærke farver. 


