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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  
maj-juni 2019 

Institution Herning HF 

Uddannelse Hf-2 

Fag og niveau Billedkunst B 

Lærer(e) Inge K. Thøgersen 

Hold 18BKB21 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Plakatkunst, POPKUNST og fagbegreber 

Titel 2 Motiver og tegnestrategier 

Titel 3 Installationskunst og Gifmuseum 

Titel 4 Papirkonkurrence 

Titel 5 Arkitektur: Den hvide bygning 

Titel 6 Eksamensprojekt 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 1 
 

Plakatkunst, POPKUNST og fagbegreber 

Indhold ̶ praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æsteti-
ske problemstillinger  

̶ forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillin-
ger  

̶ ideerne og strategierne bag visuelle udformninger  

 
I de fire underforløb repeteres fagbegreberne fra formanalysen løbende. 
 
Overskrifter 

1. Heraldik (læren om våbenskjold) og enkelhed 
2. POPART 
3. Plakatkunst og Per Arnoldi 
4. AROS ekskursion 

 
1.Heraldik og enkelhed 
Hvad er et våbenskjold, et logo og hvordan arbejdes der med enkelhed og sym-
bolik 
Praktisk: Produktion af eget våbenskjold 
 
2.POPART 
Hvad er popkunst; hvad kendetegner popkunst? Hvorfor bliver popkunsten så 
interessant og har stadig i dag interesse? 
  
Popkunsten: Andy Warhol, Claes Oldenburg, Duane Hanson, 
Roy Lichetenstein, Richard Hamilton m.fl. 
 
Tekster: 
Billedkunst: ’Popart’ s.143-150 
Temalørdag, 2006 (se indledning): 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030603112000 
Om Warhol: Andy Warhols liv og værker, 2010 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321003222155 
 
 
Praktisk: Computer-popartværk samme motiv i flere farver. Hverdagsgenstand: 
Selvstændigt popartværk. Det serielle. 
 
 
3. Plakatkunst og Per Arnoldi 
Plakatkunstens historie 
Besøg på Plakatmuseet 
Per Arnoldis plakater 
’Danske klassikere’ 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030603112000
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321003222155
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Cassandra og Toulouse Lautrec (Japanske træsnit) 
Praktisk: Lave plakat til skolearrangement i Arnoldis formsprog  
 
4.AROS 
Udstillingen ’Jake og Dino Chapman’ 
https://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2018/chapman-march-of-the-
banal/ 
 
Supplerende: 
Repetition af fagbegreber fra c-niveau.  
Farver (farvecirkel, kontraster og farvesymbolik) 
Lys og skygge (+ark fra Lise Gotfredsen). Modellering i lys og skygge. Lys i for-
skellige tidsperioder. Komposition og modsætningen: Statisk ><dynamisk. Rum-
dannelse: Overlapning, størrelse, atmosfærisk perspektiv, linear-/ centralper-
spektiv 
Geometri >< organisk, mimesis >< abstraktion 
Farvelære og farvekontraster. Kompositionsprincipper. Skala: 1:1 eller større 
eller mindre. Proportioner.  
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 28 x 90 min. 

Særlige fokus-
punkter 

̶ anvende relevant fagterminologi 

̶ reflektere over og forklare valg og fravalg, muligheder og begrænsninger i 
æstetiske og innovative processer 

̶ undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, analy-
se og teori 

̶ reflektere over udvalgte perioder og visuelle kulturers karakteristiske træk  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

 

https://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2018/chapman-march-of-the-banal/
https://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2018/chapman-march-of-the-banal/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 
 

Motiver og tegnestrategier 

Indhold ̶ visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:  
o før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte 
periode  

o forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale  

̶ forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold 
og kontekst  

 
Tegning og mimesis: 

- At tegne er at se – Betty Edwards (på hovedet) 
- Skraveringer og taktilitet 
- Kvadratnet 
- Proportioner 
- Modellering i lys og skygge 
- Centralperspektiv og renæssance 
- Idealer 

 
 
Mimesis og motiver: 
Portæt – hvad skal der til for at det ligner? 
   (Selvportrært/ evt portræt) 
Stilleben – Barokkens vanitas og mere moderne udgaver 
    'Stillebenmaleriet og den materielle verden' s.83-90  
   (praktisk: fotografere oderne vanitasværk) 
Kropsskildringer – idealer og forvrængninger, de 8 hoveder, den vitruvianske 
mand, Egon Schiele 
    (tegne croquis) 
  
Perioder – berørt i forløb: 
Antik, Renæssance, barok, hyperrealisme/ fotorealisme 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 36 x 90 min. 

Særlige fokus-
punkter 

̶ reflektere over udvalgte perioder og visuelle kulturers karakteristiske træk 

̶ undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, 
analyse og teori 

̶ forklare forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang  

 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

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

Titel 3 
 

Installationskunst og Gifmuseum 

Indhold Samtidskunst, Installationskunst, Sanser 
Interaktivitet – fra fortolker til deltager 
Museologi og kuratering – at udstille online 
Nye platforme for udstilling/ fremvisning/delinng af værker– gifkunst? 
 
̶ visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:  
o forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale  
o danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtids-
kunst  
̶ forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold 
og kontekst  
̶ forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstil-
linger  

̶ ideerne og strategierne bag visuelle udformninger  

̶ æstetiske og innovative processer.  
 
 
Installationskunst: 

Andreas Brøgger, For øjeblikket 1, L&R uddannelse, 1. udg., 3. oplag, 2012, s. 
35-36, 134-135, 139-140 
 
Ditte Vilstrup Holm, For øjeblikket 2, L&R, 1. udg., 1. oplag, 2013, s. 8-10 og 
27-28 

 
Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen, Billedkunst  -metode, kronologi og 
tema, 1. udg., 2. oplag, 2006. 
Rum s. 17-28 
 
Lærerproducerede PP og handouts 
 
Værker fra ARoS 
Olafur Eliasson: Your Rainbow Panorama, 2011 
Olafur Eliasson: Omgivelser, 2007 
Pipilotti Rist, Daggrystimer i naboens stue, 2005 
 
Andre værker 

Elmgreen og Dragset, Please Keep quiet!, 2013 
Elmgreen og Dragset, Social Mobility (Staircase), 2005 
Elmgreen og Dragset, Death of a collectors, 2009. 
Jeppe Hein, Distance, 2004 
Leandro Erlich, Swimming pool, 2008 
Leandro Erlich, Dalston House, 2013 
 

Visualiseringsopgaver: 
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Eget installationsværk ’i et rum’ 
 
Gifkunst? 
Tekster fra: 
http://www.samtidskunst.dk/gif 
 
Praktisk opgave: gif, der er kunst evt gif, der er branding af Herning HF 
Programmer til giffer er valgt af elever. Fælles udstilling på: 
https://ik1119.wixsite.com/gifmuseum 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 30 x 90 min. 

Særlige fokus-
punkter 

̶ udvælge, sammenligne og analysere et relevant visuelt og rumligt materiale 
med udgangspunkt i en problemstilling. Elevernes eget arbejde skal indgå i 
materialet  

̶ kommunikere om og ved hjælp af visuelle virkemidler, herunder digitale  

̶ sammenholde analytiske resultater med relevant teori  

̶ undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, ana-
lyse og teori 

  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 

Retur til forside 
 

http://www.samtidskunst.dk/gif
https://ik1119.wixsite.com/gifmuseum
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 
 

Papirkonkurrence 

Indhold Deltog i Koerners konkurrence: Tema Papir 
 
̶ æstetiske og innovative processer. 
̶ anvende relevant fagterminologi  
̶ kommunikere om og ved hjælp af visuelle virkemidler, herunder digitale   

 
http://kunstogdesign.net/2018/08/28/papir-og-koerners-kunstkonkurrence-
2019-nu-for-baade-billedkunst-og-designelever/ 
 
Arbejdede teoretisk med pptx fra BK&d om papir, med blandt andet værker af 
Callesen 
Processen er central. Valg og fravalg. At arbejde med et materiale 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 12 x 90 min 

Særlige fokus-
punkter 

̶ eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse opgaver af 
visuel eller rumlig karakter i samspil med det analytiske arbejde med andres 
og egne værker 

̶ reflektere over og forklare valg og fravalg, muligheder og begrænsninger i 
æstetiske og innovative processer  

̶ undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, ana-
lyse og teori 

 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/ projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/eksperimentelt 
arbejde 
 
 

Retur til forside 
 

http://kunstogdesign.net/2018/08/28/papir-og-koerners-kunstkonkurrence-2019-nu-for-baade-billedkunst-og-designelever/
http://kunstogdesign.net/2018/08/28/papir-og-koerners-kunstkonkurrence-2019-nu-for-baade-billedkunst-og-designelever/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 
 

Arkitektur: Den hvide bygning 

Indhold Arkitekturens sprog med særligt fokus på tre perioder – renæssance, barok 
og modernisme – og med en opmærksomhed på: 

- Materialevalg 
- Grundplan, facade og opstalt 
- Samspil med omgivelserne 
- Funktion og konstruktion 

 
̶ praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og 
æstetiske problemstillinger  

̶ visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:  
o før og efter 1800 og fra de seneste 10  
o -æstetiske og innovative processer. 

 

Hvad er arkitektur: begreber om arkitektur (besøg 2016) 
http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-kanon/om-
arkitektur/hvad-er-arkitektur/hvad-er-arkitektur-baggrund/ 
 
Tre perioder: Renæssance, barok og modernisme 
Villaen som repræsentationssted, æstetisk, skulpturel form og som funti-
onsbygning. 
Power Points om Renæssance- og barokarkitektur (IK) 
https://ka.systime.dk/index.php?id=135 
 

Tekster om de tre perioder (taget fra denne hjemmeside i 2016): 
http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-
plus/arkitekturhistorie-1/ 

 
Værker: 
Villa Rotunda, Palladio 
Santa Maria Novella, Firenze 
Palazzo Rucellai, Firenze 
Boromini, Sant Carlo al quatro Fontane 
Bernini, San Andrea al Quirinale 
 
5 modernistiske villager: 
Falling Water 

(The Farnsworth House) 
(The Eames House) 
(The Schröder House) 
Villa Savoye 
 
’WHO BUILT THAT?MODERN HOUSES - An Introduction to Modern Houses 
and Their Architects’, Didier Cornille, Princeton Architectural Press • New 
York, 2014 

http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-kanon/om-arkitektur/hvad-er-arkitektur/hvad-er-arkitektur-baggrund/
http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-kanon/om-arkitektur/hvad-er-arkitektur/hvad-er-arkitektur-baggrund/
https://ka.systime.dk/index.php?id=135
http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-plus/arkitekturhistorie-1/
http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-plus/arkitekturhistorie-1/
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Visualiseringsøvelser: 

Arkitekturmodel: Villa inspireret af modernismen og skal være i materialer 
der svarer overens og holdes i hvid.  
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 28 x 90 min 

Særlige fokuspunk-
ter 

̶ reflektere over og forklare valg og fravalg, muligheder og begrænsninger i 
æstetiske og innovative processer 

̶ undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, 
analyse og teori 

̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag  (parallelt med design) 

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform /skriftligt 
arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 

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

Titel 6 
 

Eksamensprojekt 

Indhold Eleverne har formuleret en problemstilling, som de individuelt arbejder udfra. 
De skal finde inspirationsmateriale og idegenerere og være bevidste om valg 
og fravalg i processen.  
 
Her skal det også overvejes om deres værk kan indgå i en udstilling, ellers kan 
de bruge andre af deres egne værker/ visualisering opgaver til at tænke sam-
men med de ’professionelles værker’. 
 
̶ kuratering og/eller museologi  

̶ æstetiske og innovative processer.  
̶ ideerne og strategierne bag visuelle udformninger  

 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 20 x 90 min 

Særlige fokus-
punkter 

̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
̶ undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, ana-
lyse og teori 

̶ udvælge, sammenligne og analysere et relevant visuelt og rumligt materiale 
med udgangspunkt i en problemstilling. Elevernes eget arbejde skal indgå i 
materialet  

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

Retur til forside  
 


