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I dette forløb skal der arbejdes med Pop Art, hvor der arbejdes i stærke farver og med udtryk. Indenfor Pop 
Art-kunsten er det Splash genren, der tages fat på her. Brugen af Pop Art Spash er kendt fra tegneserier og 
plakater, hvor der illustreres en eksplosion, talebobler, stærke udtryk og statements. Ofte er der et prikket 
mønster i taleboblerne, som i dette forløb dannes ved at bruge avis. 
Eleverne skal arbejde med at collage, hvor de kombinerer forskellige materialer og vælger et ord/udtryk, 
som det gerne vil have til at stå skarpt i deres Splash. 
 
Introduktion 
Før eleverne selv skal i gang, er det en god idé at præsentere dem for genren Pop Art og koble Splash Pop 
Art grenen på. Eleverne skal have viden om virkemidlerne, farverne og det udtryk, de skal lave. 
Til at inspirere og give idéer kan elevarket: Spash Pop Art benyttes, så eleverne ved, hvad det er, de skal lave. 
De kan selv lave nogle udtryk og ord, som betyder noget for dem, så de får deres eget personlige statement. 
 
Lidt om Splash Pop Art 
I 1955 blev betegnelsen Pop Art første gang brugt til at beskrive en ny kunsttendens, der var karakteriseret 
ved at afbillede forbrugersamfundets produkter og kunst. Pop Art bredte sig gennem 50´erne i New York og 
London. Kunstarten var karakteriseret ved fede, simple hverdagsbilleder i stærke farver. Idéen bag Pop Art 
var at skabe kunst, der var hurtig at aflæse, og hvor selve betydningen var indehold i motivet. 
Andy Warhol var den mest berømte og kendte Pop Art-kunstner. 

Splash Pop Art 4.-7. årg. 4-6 lektioner 

Materialeliste 
Skitsepapir 

Blyant 
Sort A3-karton 

Aviser 
Akrylmaling 

Pensler 
Skumpap 

Karton 
Sprittusch 

Saks 
Lim 

 
 

Tilhørende ark 
Elevarket: Splash Pop Art 
(Idéer til talebobler, 
udtryk og 
tegneseriegrafik) 

 
 
 

 

Læringsmål - fra Fælles Mål 
 

Maleri og collage: 
• Eleven kan fremstille billeder i flere lag og har 

viden om lagdelt billedopbygning. 
• Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at 

skabe en bestemt stemning og har viden om 
farvelære. 

Billedgenrer 

• Eleven kan genrebestemme billeder og har viden om 
billedkunstkulturens billedgenrer. 

 

Elevmål 
 

Jeg kan arbejde med kunstretningen Pop Art og kender 
til denne stilart. 
 
Jeg kan arbejde med at kombinere forskellige materialer 
i en udtryksfuld collage. 
 
Jeg kan arbejde med farver og udtryk og lave et 
personligt statement med bestemte virkemidler 
indenfor Splash Pop Art. 
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Brugen af farver og fremstilling i Pop Art-kunsten bliver videreudviklet og anvendes til at lave stærke udtryk 
i tegneserier, på plakater og reklamer med teknikkerne fra Pop Art Splash, som skal anvendes i dette forløb. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skitsearbejde 
Lad eleverne tegne en skitse af det, de ønsker at udtrykke på deres collage.  
På skitsen skal de tegne og vise: 

• Deres taleboble. 
• Skitsere, hvor de ønsker det prikkede område.  
• Hvilke farver de vil bruge, når de maler. 
• Deres udtryk med det grafiske udtryk, de ønsker at lave deres bogstaver i. 
• Hvilket materiale de vil lave bogstaverne i (skumpap, karton eller maling). 

 
Selve forløbet 

• Tag et stykke sort A3-karton som baggrund. 
• Riv eller klip avisstykker ud, som skal danne baggrund for taleboblen og udgøre det prikkede område. 

Det har den bedste effekt, hvis der kan findes avis udelukkende med tekst, hvor det er sort tryk på 
hvid baggrund. Der kan klippes små stykker avis ud, der limes ovenpå hinanden for at danne skarpe 
kanter, eller der kan klippes et stort stykke avis ud, der danner en taleboble. Der er flere muligheder, 
der alle kan give et flot udtryk. 

• Når avisstykkerne er limet på, kan de med en blyant tegne et omrids, hvor der skal males ovenpå 
avisen. 

• Når der males, giver det en god effekt med stærke farver. Avisteksten behøver ikke blive dækket, da 
det ser flot ud, når avisprintet skinner igennem de farvede områder. Det giver effekten af de prikkede 
områder som i de oprindelige Splash talebobler. 

• Når avis og maling er tørt, skal omridset af taleboblerne tegnes op med tyk sort sprittusch, da motivet 
kommer til at stå skarpere, og små unøjagtigheder kan dækkes og justeres med tuschen. 

• Til sidst klippes der bogstaver, små tænkeskyer eller effekter på. Det giver et godt resultat, hvis dette 
laves i karton eller skumpap. 

• Til sidst tegnes de små detaljer og bogstaver også op med fed sprittusch, så teksten og effekterne 
kommer til at stå skarpere. 

 
Udstilling 

• Elevernes collager kan med fordel hænges op samlet, så de danner en hel væg eller område med 
flotte farverige udtryk. Collagerne vil få en del power på grund af farverne og effekterne, og de skal 
nok få folk til at stoppe op og kigge nærmere. 
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Videre arbejde 

• Hvis eleverne bliver grebet af arbejdet, kan det bruges til et videre forløb, hvor kendskabet til at lave 
tegneserier ved brug af Splash Pop Art kan bruges. Det kan inddrages i danskundervisningen, hvor 
eleverne kan lave tekst i talbobler eller lave tegneserier, hvor teknikkerne benyttes i aleboblerne. 
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Inspirationsbilleder 
 

     
 

   
 

   
 

Der tegnes skitser og 
efterfølgende 
opbygges taleboblen i 
avis på sort karton. 
 
Der males på 
taleboblen. 
 
Der klippes bogstaver i 
skumpap eller karton. 
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Der lægges detaljer på 
collagen - linjerne 
tegnes op med sort 
sprittusch. 
 
 


