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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Billedkunst C 

Lærer(e) Bo Felipe Pedersen (BFP) 

Hold 18bkC23 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

1. forløb Visuel Kultur – Visual Literacy 

2. forløb Moderne visuel kultur og symbolbrug 

3. forløb Visuel kultur - arkitektur 

4. forløb Miniforløb om installationskunst 

5. 5. forløb  Eksamensprojekt - Parafrase 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

1. forløb 

 

Visuel kultur – Visual Literacy 

Indhold Kernestof:  
Henrik Scheel Andersen & Ole Laursen, Billedkunst – metode, kronologi og tema, 1. 
udgave, 2. oplag. 2006, s. 7-40, 106-110 
 
Katrine Charlotte Busk, Billedkunstbogen – Form, indhold og kontekst, 2. udgave, Co-
lumbus, 2017 s. 13-23 + 47-50  
 
FOKUS:  
- Rum og perspektiv,  
- Flade, linjer og form.  
- Komposition og rumdannelse på en todimensionel flade.  
- Lysets betydning og skyggens relevans.  
- Farvelære  
 
Forståelsen af rum på tværs at tid og geografi – den rummelige forståelse i pro-
duktionen af billedet i oldtid, middelalder, renæssance og nutid.  
 
Værker:  

- V. Hammershøj Interiør fra Bredgade 1911.  
- Eske Kath: Hurricane party, 2006  
- Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 1503-06.  
- O. Bache, De sammensvorende fra Finderup efter mordet på Erik Klip-

ping skt cæcilie nat, 1286, 1882 
- S. Botticelli, Venus Fødsel, 1485 
- Picasso, Guernica, 1937 
- J. Ingres, Kejser Napoleon 1.’s Kroningsudstyr, 1806 
-  

 
Praksisarbejde i vekselvirkning med teori:  
Vi har her arbejdet med formanalytiske begreber, samt betydningsanalytiske be-
greber. Vi har set på teorien gennem den moderne visuelle kultur samt den ældre 
visuelle kultur.  
 
Vi har ligeledes gennemgået et introkursus til tegne-teori om forskellige teknikker 
og skygger hvor vi har arbejdet med kompositionslinjer, åben/lukket/statisk/ dy-
namisk/ det gyldne snit, Fibonacci.   
 

Vi har arbejdet med portfolio og gruppeoplæg 

 

 

Omfang 

 

25% af undervisningen 

Særlige fokuspunk-

ter 

- Formanalyse  
- Betydningsanalyse  
- Taksonomi  
- Fagtermer og begreber  
 

Forståelse for fagbegreberne, samt indføring i forskellige billedtekniske virkemidler.  
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Dermed har vi oparbejdet en fagterminlogi, der gennem vekselvirkningen af teori 
og praksisarbejde skaber en refleksion hos den studerene over egne værker, samt en 
forståelse for visuelkultur på tværs af tid og geografisk område.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, og arbejde med portfolio.  

- Eksperimentelt arbejde: farvetekniske undersøgelser, herunder de kon-

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

2. forløb 

 

Moderne visuel kultur og symbolbrug 

Indhold  
Kernestof:  
Katrine Charlotte Busk, Billedkunstbogen – Form, indhold og kontekst, 2. udgave, Co-
lumbus, 2017 Kap. 2 (s. 47-50) s. 61-65.  
 
Læreproduceret ark om udstillingen Cirkus Europa, M Kvium, Arken.  
 
Særligt fokus. Provokerende kunst med udgangspunkt i M. Kvium og Patricia Piccini-
ni.  
 
 De studerende har undersøgt og analyseret forskellige værker fra Kviums og Piccini-
nis hånd. Vi har undersøgt udstillingerne ”Cirkus Europa” (Kvium 2017) og ”En 
kærlig Verden” (Piccinini, 2018). Vi har set på kunsten som en del af samfundskritik-
ken.  
 
Analyse af udvalgte værker med særligt fokus på symbolbrug.  
- Andreas Hendriksen, Vanitas Still Life, ca. 1650.  
- M. Kvium, The Duke, 2017 . 
- P. Piccinini, Den nybagte familie 2002. 
 

Vi har i øvrigt talt om Kviums udstilling Cirkus Europa og behandlet kunstens opdra-

gende rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

25 % procent 

Særlige fokus-

punkter 

Ekskursion til Aaros – fokus på moderne kunsts interaktion med beskueren.  

 

Vi har arbejdet med billedets skjulte agenda og har haft fokus på den betydnings-

analytiske vinkel på moderne kunst, samt brugen af IT i moderne kunst.  

 

Kunst som samfunds-debatterende og som værktøj til at italesætte problematikker 

i det omgivende samfund.  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/Plancher/ Fremlæggelser/praksisarbejde  
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3. forløb  

 

Visuel kultur - Arkitektur 

Indhold  
Kernestof:  

- Katrine Charlotte Busk, Billedkunstbogen – Form, indhold og kontekst, 2. udgave, 
Columbus, 2017 (s. 130-137) 

 
- Boligarkitektur i det 20. århundrede. 

 

- New York architects ditch "default" glass facades for brick, stone and cop-
per (15.04.2019) 

 
- Experimentarium's 10-tonne copper helical staircase revealed in new movie 

 

- Ældgammelt materiale hitter igen: Boligforening bygger Danmarks højeste 
træhuse 

 

- STEDETS BETYDNING  

 
-  

 
Særligt fokus: Materialebrug, rummet og interaktionen med brugerne.  

 
Analyse af udvalgte værker: 

 
- American Copper Buildings by SHoP 
- Santiago Calatrava, Turning Torso, Malmø, 2001-2005 

 

 

Omfang 

 

25 % procent 

Særlige fokus-

punkter 

 

Vi har koncentreret os om nyere moderne arkitektur (2000-2019), med rummet som 

fokus. Vi har set på arkitektur som rumskabende og som en del af den visuelle kultur i 

vores hverdag. Der er i undervisningen blevet udarbejdet forskellige modeller med 

fokus på bæredygtighed. 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Modelbyggeri, teori og processarbejde.  

 

https://www.dezeen.com/2018/05/04/blue-glass-pleated-khaki-facades-new-york-stone-concrete-brick-skyscrapers/?li_source=LI&li_medium=bottom_block_1
https://www.dezeen.com/2018/05/04/blue-glass-pleated-khaki-facades-new-york-stone-concrete-brick-skyscrapers/?li_source=LI&li_medium=bottom_block_1
https://www.dezeen.com/2018/10/23/one-minute-movie-copenhagen-experimentarium-helical-staircase-design/
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/aeldgammelt-materiale-hitter-igen-boligforening-bygger-danmarks
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/aeldgammelt-materiale-hitter-igen-boligforening-bygger-danmarks
http://www.kunsteder.dk/tema/stedets-betydning
https://www.dezeen.com/2017/04/05/shop-completes-dancing-copper-clad-luxury-apartment-towers-new-york/
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_Calatrava&action=edit&redlink=1
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4. forløb Miniforløb om installationskunst  

Indhold  Kernestof:  Katrine Charlotte Busk, Billedkunstbogen – Form, indhold og kontekst, 2. 

udgave, Columbus, Installationskunst (111-117) 

 

Særligt fokuspunkt:  

Vi har i dette korte forløb undersøgt hvad en installation er, og hvad den kan. 

Eleverne har udarbejdet en model af en installation, hvor de viser at de kan om-

sætte teori til praksis.  

 

Analyse af udvalgte værker: 

- Elmgreen og Dragsted, Please, keep Quiert, 2003  

Omfang 10 % 

Særlige fokuspunk-

ter 

- Installationen som kunstbegreb og hvordan man kan omsætte ide til 

praksis.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Praksisarbejde og oplæg.  
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5 . forløb  Eksamensprojekt – Parafrase  

Indhold Kernestof:  

Henrik Scheel Andersen & Ole Laursen, Billedkunst – Metode og kronologi og 

tema, 1ud. 2. oplag, 2006 226-241 

 

Læreproduceret ark om forskellen mellem formal -og betydningsanalyse. 

Læreproduceret PP. om parafrase. 

 

Opgaveformulering til eksamensprojektet: Eleverne skal lave en parafrase over et 

eksisterende kunstværk i et selvvalgt medie.  

  

Omfang 15 % 

Særlige fokus-

punkter 

- Processen i eksamensprojektet. 

- Fremstilling og virkemidler 

- At kunne se egne værker i relation til andres værker, samt brugen og for-

ståelsen af de gennemgåede begreber i undervisningen.  

- Fokus er afhængig af den enkeltes projekt.  

 

- Gengivelsesstrategier, parafrase og eget projekt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Selvstændigt arbejde.  

 

Retur til forside 

 


