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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
Titel 1 
 

2 dimensional kunst 

Indhold  Vi har arbejdet med billedanalyse i teori og praksis med særlig vægt på; 
komposition, rum, perspektiv, lys/skygge og farve. Der har været fokus på 
den formal- og betydningsanalytiske tilgang.  
 
Tekst: 
Vi har taget udgangspunkt i lærerfremstillede slides i arbejdet med billedets 
virkemidler: 

1. Komposition: 
https://docs.google.com/presentation/d/1ZZ1_xyY4FrcYmW1h2DAoy
8b_Cyb2P8pJs4OeZYGCSJQ/edit#slide=id.p1 

2. Rum. 
https://docs.google.com/presentation/d/1ogckXe367fudqZo8nzxinaeR
Bf76kYDlZodJmnkAelI/edit#slide=id.p1 

3. Perspektiv: 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZZ1_xyY4FrcYmW1h2DAoy8b_Cyb2P8pJs4OeZYGCSJQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ZZ1_xyY4FrcYmW1h2DAoy8b_Cyb2P8pJs4OeZYGCSJQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ogckXe367fudqZo8nzxinaeRBf76kYDlZodJmnkAelI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ogckXe367fudqZo8nzxinaeRBf76kYDlZodJmnkAelI/edit#slide=id.p1


 

https://docs.google.com/presentation/d/1V5MsO5D_bSdgTmIKSGsa8
gXvw0yeSn0NfxF3Ml_dBZo/edit#slide=id.p1 

4. Farve: 
https://docs.google.com/presentation/d/1PAIrSXsjed4cK0HwYFJXHO
Fw3uHTdB0Qp50VRNAqFCQ/edit#slide=id.p1 

5. Lys og skygge. Linjer: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Fsl7Yrmme9G097Nwnw1ec
nUjRV4GapTCRPboHzz-naI/edit#slide=id.p1 

 
Supplerende materiale: 
“Billedkunst - metode, kronologi, tema” af Henrik Scheel Andersen m.fl. 
Systime, 2006 (s. 17-35) 
 
Til perspektivtegning: 
Introduktion til perspektivtegning: 
https://www.youtube.com/watch?v=y41VbCfpVoE 
Hvordan man tegner frontperspektiv: 
https://www.youtube.com/watch?index=1&list=PLSIAaa7YxK11TKJFjV9bhm
Cch6nAvtlFU&v=Xv1LFjApbKk 
 
Værker: 
Vi har set en masse forskellige malerier som eksempler på brugen af 
forskellige virkemidler. Se slides ovenfor. 
 
Visualiseringsøvelser 

● Kompositionsøvelse - Collage 
● Rumøvelse - Små malerier med overlap, kontur, lys og skygge, 

optiske gradienter og repoussoir 
● Tegning - frontperspektiv 
● Ittens farvecirkel 
● Valørskalaer 
● Mal opstilling af flaske og citroner. Farvekontraster. 

 
Tur til Arken og udstillingen “Elsket af Picasso”, hvor vi lavede billedanalyse. 
 

Omfang 
 

Ca. 19 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

At introducere til billedkunst og billedanalyse 
- At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader 
- At forstå forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang 
- At anvende relevant fagterminologi på elementært niveau 
- At eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse 
  visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres og 
  egne værker  
- At udvælge, sammenligne og undersøge et relevant visuelt og rumligt 
  materiale med udgangspunkt i et emne eller en problemstilling.Elevernes 
  eget arbejde skal indgå i materialet 
- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Solo, par, gruppe, mundtlig fremlæggelse, klassediskussion, praktiske 
øvelser 
 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1V5MsO5D_bSdgTmIKSGsa8gXvw0yeSn0NfxF3Ml_dBZo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1V5MsO5D_bSdgTmIKSGsa8gXvw0yeSn0NfxF3Ml_dBZo/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1PAIrSXsjed4cK0HwYFJXHOFw3uHTdB0Qp50VRNAqFCQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1PAIrSXsjed4cK0HwYFJXHOFw3uHTdB0Qp50VRNAqFCQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Fsl7Yrmme9G097Nwnw1ecnUjRV4GapTCRPboHzz-naI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Fsl7Yrmme9G097Nwnw1ecnUjRV4GapTCRPboHzz-naI/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=y41VbCfpVoE
https://www.youtube.com/watch?index=1&list=PLSIAaa7YxK11TKJFjV9bhmCch6nAvtlFU&v=Xv1LFjApbKk
https://www.youtube.com/watch?index=1&list=PLSIAaa7YxK11TKJFjV9bhmCch6nAvtlFU&v=Xv1LFjApbKk


 

 
 
Titel 2 
 

Stilhistorie 

Indhold  Vi har arbejdet med stilhistorie i forhold til perioderne renæssance og barok 
samt impressionisme og ekspressionisme. 
I forhold til renæssance og barok har vi arbejdet med Wölfflings begrebspar. 
 
Tekst: 

● Vi har taget udgangspunkt i lærerfremstillede slides i arbejdet med 
renæssance og barok 

● Impressionisme, I: “Grundbog i kunst og arkitektur - kunstens rum” af 
Henrik Oxvig m.fl. Systime, 2013-14 (s.134-136) 

● Det ekspressive udtryk i kunsten, I: “Grundbog i kunst og arkitektur - 
kunstens rum” af Henrik Oxvig m.fl. Systime, 2013-14 (s.107-108) 

● Dekoration, krig og storby., I: “Grundbog i kunst og arkitektur - 
kunstens rum” af Henrik Oxvig m.fl. Systime, 2013-14 (s.110-112) 

 
Værker: 

● “Venus fødsel” af Sandro Botticelli, 1485 
● “Bebudelsen” af Sandro Botticelli, 1489 
● “Marias trolovelse” af Raphael, 1504 
● “Den sidste nadver” af Leonardo da Vinci, 1498 
● “Skolen i Athen” af Raphael, 1509-11 
● “Kristi gravlæggelse” af Caravaggio, 1602 
● “Judith halshugger Holofernes” af Caravaggio, 1598-99 
● “Salomons dom” af Rubens, 1617 
● “Judith halshugger Holofernes” af Artemisia Gentileschi, 1620-21 
● “Indtryk: Solopgang,af Claude Monet, 1872 
● “Banegården St. Lazare” af Claude Monet;, 1877 
● “La Grenouillére” af Pierre Auguste Renoir, 1869 
● “Skriget” af Edward Munch, 1893 
● “Gadescene” af Ernst Ludwig Kirchner, 1913 
● “Portræt af Gerda”, af Ernst Ludwig Kirchner, 1914 
● “Kvindelig kunstner”, af Ernst Ludwig Kirchner, 1910 
● “Madame Matisse” af Henri Matisse, 1905 
● “The pink studio” af Henri Matisse, 1911  

 
Visualiseringsopgaver: 

● Lav “Judith halshugger Holofernes” af Artemisia Gentileschi om til et 
renæssancemaleri med renæssancens karakteristika 

● Male et impressionistisk storbymaleri ud fra et fotografisk forlæg  
● Male et ekspressionistisk portræt 

 
Omfang 
 

Ca. 14 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Vi har læst om og analyseret billeder fra renæssance og barok samt 
impressionisme og ekspressionisme. 
Vi har haft fokus på de forskellige perioders karakteristika. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Solo, par, gruppe, mundtlig fremlæggelse, klassediskussion og praktiske 
øvelser 
 

 



 

 
 
Titel 3 
 

3 dimensional kunst 

Indhold  Vi har arbejdet arbejdet med forskellige typer af tredimensionelle værker. Vi 
har kigget på deres forskelligheder og vi arbejdet med, hvordan de bruger 
rummet. Vi har arbejdet med de formelle virkemidler, men også kigget på, 
hvad de kommunikerer og hvordan de inddrager beskueren. 
 
Tekst: 

● Kroppen i kunsten, I: “Temaer i kunsten - grundbog til billedkunst”. Det 
ny forlag, 2013 (s.53-63) 

● Lemmerz taler med nogle indsatte om sin skulptur: 
https://www.youtube.com/watch?v=yYt6epRyTR4 

● Arkitektur, I: “Billedkunstbogen. Form, indhold og kontekst” af Katrine 
Charlotte Busk, 2017 (Vi har brugt siderne om: Metode. Dekoration og 
flade. Vartegn i arkitekturen) 

● Installationskunst i dansk og internationalt perspektiv. I: “Temaer i 
kunsten - grundbog til billedkunst”. Det ny forlag, 2013 (s.145-153) 

● What is Installation Art? 
https://www.youtube.com/watch?v=4IGTLV06IsM 

 
Værker: 

● “Powerless structures fig 101”, af Elmgreen & Dragset  
● “Skyggen” af Niels Hansen Jacobsen.1897-98 
● “Jailbird” af Christian Lemmerz. 2006  
● “David” af Donatello. 1440-42 
● “David” af Michelangelo. 1501-04 
● “David” af Bernini. 1963 

 
● Selvvalgt arkitekturværk 

 
Eleverne har valgt en af nedenstående installationer at arbejde med: 

● “Please keep Quiet” af Elmgren og Dragset, 2003 
● “Gleaming Lights of Souls” af Yayoi Kusama, 2008 
● “Sip my Ocean” af Pipilotti Rist, 1996 
● “4th Floor to Mildness” af Pipilotti Rist, 2016 
● “The Weather Project” af Olafur Eliasson, 2003 
● “Five Angels for the Millenium” af Bill Viola, 2001 

Eleverne har valgt et af nedenstående værker at arbejde med: 
● “Boy” af Ron Mueck, 1999 
● “Vadehavscentret” af Dorte Mandrup, 2017 
● “Sip my Ocean” af Pipilotti Rist, 1996 

 
 

Visualiseringsøvelser: 
● Gruppearbejde med at fotografere kropsskulpturer, der viser 

henholdsvis statisk,dynamisk, åben og lukket form 
● Menneskekrop i ståltråd. 
● Billeder taget med mobiltelefon. F.eks. rum/ volumen, 

hulhed/massivitet, lys/skygge, stabling, foldning, gennembrydning. 
● Miniprojekt: Menneskekroppen i dag (selvvalgt materiale) 

https://www.youtube.com/watch?v=yYt6epRyTR4
https://www.youtube.com/watch?v=4IGTLV06IsM


 

● Lav dit eget vartegn for en by 
 
 

Omfang 
 

Ca. 30  lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

-    At introducere til skulptur, arkitektur og installationskunst og  
-   At arbejde praktisk og teoretisk med de 3 dimensionale værker 
-   At give eleverne en forståelse for form, materiale og rum 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning pga. corona 
Solo/gruppearbejde 
Praktiske og teoretisk arbejde 
 

 
 
 
 
 
Titel 4 
 

Samtidskunst 

Indhold  Vi har arbejdet praktisk og teoretisk med samtidskunst med vægt på det 
konceptuelle. Vi har talt om samtidskunstnernes brug af nye; medier (bl.a. 
installationskunst og perofrmance), emner, måder at udstille på samt ønsker 
om dialog med beskueren.  
 
Tekst: 

● Tendenser i samtidskunsten. I “For øjeblikket” af Jesper Bek m.fl. L&R 
Uddannelse, 2009. (s.11-19) 

● “Pik, lort og hundehvalpe. Provokationens kunst” Del 1-3. DR Kultur, 
2014 
 

Værker: 
● “Fontæne” af Marcel Duchamp, 1917 
● “Helena” af Marco Evaristti, 2000 
● Forskellige af Marco Evaristtis værker præsenteres i videoen;: 

https://vimeo.com/64239237 
● “Dafurnica” af Nadia Plesner, 2011 
● “168:01” Wafaa Bilal, 2016 
● “and Counting…” af Wafaa Bilal, 2010 

 
Gruppearbejde og fremlæggelser af: 

● “The Artist is Present” af Marina Abramovic, 2010 
● “The Flux and the Puddel” af David Altmejd, 2014 
● “Underwater” af Leandro Ehrlich, 2012 
● “Singing Cloud” af Shilpa Gupta, 2008-09 

Tur til Louisiana 
Vi har set udstillingen “Generation Wealth” af Lauren Greenfield t med værker 
frem til 2020  
 
Visualiseringsopgaver: 

● Parafrase af Botticellis billede; Venus fødsel (1485) med en 
kommentar til samtiden 
 

https://vimeo.com/64239237


 

  
Omfang 
 

Ca. 21 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

At introducere til samtidskunst 
- At arbejde praktisk og teoretisk med samtidskunst 
- At forstå kunstfaglige tekster i medierne. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning pga. corona 
Solo/gruppearbejde 
Praktiske og teoretisk arbejde 
 

 
 
 
 
 
Titel 5 
 

Afsluttende forløb og standpunktskarakter 

Indhold  Eleverne melder sig på et af de fire forløb, som vi har arbejdet med i løbet af 
semestret 

● 2 dimensional kunst 
● Stilhistorie 
● 3 dimensional kunst 
● samtidskunst 

Eleverne arbejder med et spørgsmål til forløbet og vi har en dialog omking 
det. 
   

Omfang 
 

Ca. 21 lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Vi arbejder med fem faglige mål: 
Eleven kan: 

● Forstå forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang 
● Samle og formidle resultater af undersøgelser 
● Beskrive udvalgte perioder og visuelle kulturers karakteristiske træk 
● Anvende relevant fagterminologi på elementært niveau 
● Demonstrere viden om fagets identitet og metode 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Virtuel undervisning pga. corona 
Individuelt arbejde med sparring i grupper. Google meets med grupperne og 
en individuel samtale. Derudover et par et par spørgetimer. 
 
 

 


