
 

Side 1 af 6 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2019 – maj/juni 2010 

Institution Herning Hf og VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Billedkunst C 

Lærer(e) Anette Schulz Petersen 

Hold 19bkc01 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb 

Titel 2 Installationskunst 

Titel 3 Fotografiet og kunsten 

Titel 4 Eksamensprojekt – Rum 

Titel 5 Stilleben 
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Titel 1 

 

Introforløb 

Indhold Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen, Billedkunst  -metode, kronologi og tema, 1. 

udg., 2. oplag, 2006, s. 7 – 15, 17 – 27 og s. 29 - 40 

 

Herunder: 

- Komposition 

- Rum og opbyggelse af illusionsrum 

- Lys og skygge 

- Farve 

- Linjen og malerteknik 

 

 

Museumsbesøg på ARoS med fokus på Kroppen i kunsten, De ni rum og Your 

Rainbow Panorama af Olafur Eliasson. 

 

 

Besøg på Aarhus Street Art Festival.  

 

Praktisk arbejde: 

Forskellige øvelser med udgangspunkt i formanalysen, herunder farveøvelse 

med udgangspunkt i foto fra Your Rainbow Panorama, fotoøvelse med fokus på 

kompositionsfigurer og –linjer, tegneøvelse med fokus på lys/skygge og øvelser 

med forskellige maleteknikker. 

 

Omfang 

 

28 lektioner á 45 min. (+ 8 lektioner på ARoS) 

Ca. 15 siders tekst. 

Særlige 

fokuspunkter 

Indføring i formanalyse. 

Oparbejdelse af fagterminologi gennem teori og arbejde med 

visualiseringsøvelser. 

Refleksion gennem og over egne værker. 

Portfolio-arbejde. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde, arbejde i port folio, 

projektarbejdsform. 
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Titel 2 

 

Installationskunst 

Indhold Jonas Wolter, Temaer i kunsten, 1. oplag, 2. udg., Det ny forlag, 2013 s. 145 – 149 

 

Herunder analyser af: 

Marco Evaristti, Helena, 2000  

Ilya Kabakov, Toilettet 1992 

 

 

Praktisk arbejde: Model af egen installation. Installationen skal have fokus på 

modsætninger/kontraster og på kritik eller provokation. 

 

Omfang 

 

14 lektioner  

4 siders tekst 

Særlige fokuspunkter - Analyse af installationsværker 

- Beskuerinddragelse 

- Kontraster 

- Kritisk kunst 

- Forskellen på skulptur og installation 

-  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, mindre fremlæggelser, praktisk projekt. 
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Titel 3 

 

Fotografiet og kunsten 

Indhold 1. Læreroplæg om impressionismens inspiration af fotografiet, 

hverdagsmotiverne og øjeblikket.  

Jørgen Holdt Eriksen, Sophie Holm Strøm og Henrik Oxvig: Grundbog i 

kunst og arkitektur, 2013, ibog hos Systime 

https://ka.systime.dk/?id=p143 (NU!- øjeblikket i kunsten, 

impressionisterne). Primært værker af Monet 

 

2. Power point om fotorealisme/hyperrealisme med tekst fra 

Kunsten.nu og galleri Svinestien: http://gallerisvinestien.dk/?p=287 

Værker fra 1968 til i dag. 

 

3. læreroplæg om selvfremstilling og foto på de sociale medier i 

samtidskunsten. 

Inger Christine Løwe: #selfiesagainstpatriarchy, in FRIKTION 2. 

December 2017.  

Med værker af Ebba Nilsson, Arvida Byström og Katrine Blauenfelt. 

Maja Malou Lyse og Arvida Byström: Selfie Stick Aerobics, 2015: 

https://vimeo.com/158059459 

 

Praktisk arbejde 

1. Skraveringsøvelse med et hverdagsmotiv. 

2. hyperrealistisk tegning 

3. selvfremstilling, foto (med fokus på selvrepræsentation i konkret og 

abstrakt betydning) 

 

Omfang 

 

Ca 24 lektioner a 45 minutter 

Ca 4 siders tekst 

Særlige 

fokuspunkter 

At undersøge, hvordan forskellige kunsthistoriske perioder er inspireret 

af fotografiet. 

Hvilken betydning har fotografiet for impressionismen, fotorealismen og 

for selvfremstillingen på de sociale medier. 

At eksperimentere med forskellige male- og tegneteknikker 

At lave et foto med fokus på selvfremstilling 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, praktisk projekt 

 
  

https://ka.systime.dk/?id=p143
http://gallerisvinestien.dk/?p=287
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Titel 4 

 

Eksamensprojekt - rum 

Indhold Inspirationsmateriale fra Kørners kunstkonkurrence: 

http://kunstogdesign.net/wp-content/uploads/2019/08/RUM.pdf 

Omfang 

 

12 lektioner a 45 minutter 

14 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

-eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse 

visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres og 

egne værker 

-forklare valg og fravalg i æstetiske processer 

-udvælge, sammenligne og undersøge et relevant visuelt og rumligt materiale 

med udgangspunkt i et emne eller en problemstilling.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt  projektarbejde 

 

http://kunstogdesign.net/wp-content/uploads/2019/08/RUM.pdf
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Titel 5 

 

Stilleben 

Indhold Jonas Wolter, Temaer i kunsten, 1. oplag, 2. udg., Det ny forlag, 2013 s. 83 - 91 

Robbie Williams: Come Undone, 2002 

 

Praktisk arbejde: Eget stilleben - foto 

 

Omfang 

 

12 lektioner  

8 siders tekst 

Særlige 

fokuspunkter 

- samle og formidle resultater af undersøgelser 

- beskrive udvalgte perioder og visuelle kulturers karakteristiske træk 

- anvende relevant fagterminologi på elementært niveau 

- kommunikere om og ved hjælp af visuelle og rumlige virkemidler, 

herunder digitale 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt arbejde. 

 


