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Titel 1 Bilen som motiv 

Titel 2 Krop og kunst 

Titel 3 Naturligvis 

Titel 4 Arkitekturforløb 

Titel 4 Det ustyrlige 

Titel 5 Museologi 

Titel 6 Eksamensprojekt 

 

  



Titel 1 

 

Bilen som motiv 

Indhold Biler i kunsten 

https://kunsten.nu/journal/maleren-og-hans-bil/ 

https://bilmagasinet.dk/bil-nyheder/gallerier/kunst-eller-haervaerk 

https://www.information.dk/2007/07/racerbiler-pop-kunst-paa-aros 

https://www.information.dk/2007/07/racerbiler-pop-kunst-paa-aros 

https://nordjyske.dk/nyheder/kunst-og-klassiske-biler/d7da63c7-13b2-42b6-8995-

0e9517d64563 

 

Don Eddy 

http://www.doneddyart.com/1967-72 

 

Mertz: 

https://kunsten.dk/da/kunstvaerk/deres-nabo-vil-misunde-dem-1698 

 

Cronhammer og Aros: 

https://www.bt.dk/underholdning/aros-udstiller-racerbiler 

https://www.information.dk/2007/07/dimensionerne-vaek 

https://theinspirationgrid.com/fat-cars-other-bizarre-vehicle-sculptures-by-erwin-wurm/ 

 

https://www.easthamptonstar.com/arts/2021624/art-scene-062421 

 

https://www.henrikplengejakobsen.net/sider/works/99_92/parking.html 

 

Biler i reklamer: 

https://fdm.dk/nyheder/bilist/2020-04-er-det-de-bedste-bilreklamer-bedoem-selv 

 

Analyse: 

https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=613#c1812 

https://tegnet.wordpress.com/ 

 

Brøgger, Andreas, For Øjeblikket 1, L&R uddannelse, 2012, København, s. 35 – 36 

Hoem, Ditte Vilstrup: For Øjeblikket 2, L&R uddannelse, 2013, København, s. 27 – 28 

 

Praktisk arbejde: 

- Foto af bildetalje 

- Kvadratnetstegning af bildetalje 

- Forvrænget bil: som Russolo, som Mertz eller som Rosenquist - bilen som motiv 

 

 

Omfang 

 

20 lektioner a 90 minutter 

Ca. 40 sider 

https://kunsten.nu/journal/maleren-og-hans-bil/
https://bilmagasinet.dk/bil-nyheder/gallerier/kunst-eller-haervaerk
https://www.information.dk/2007/07/racerbiler-pop-kunst-paa-aros
https://www.information.dk/2007/07/racerbiler-pop-kunst-paa-aros
https://nordjyske.dk/nyheder/kunst-og-klassiske-biler/d7da63c7-13b2-42b6-8995-0e9517d64563
https://nordjyske.dk/nyheder/kunst-og-klassiske-biler/d7da63c7-13b2-42b6-8995-0e9517d64563
http://www.doneddyart.com/1967-72
https://kunsten.dk/da/kunstvaerk/deres-nabo-vil-misunde-dem-1698
https://www.bt.dk/underholdning/aros-udstiller-racerbiler
https://www.information.dk/2007/07/dimensionerne-vaek
https://theinspirationgrid.com/fat-cars-other-bizarre-vehicle-sculptures-by-erwin-wurm/
https://www.easthamptonstar.com/arts/2021624/art-scene-062421
https://www.henrikplengejakobsen.net/sider/works/99_92/parking.html
https://fdm.dk/nyheder/bilist/2020-04-er-det-de-bedste-bilreklamer-bedoem-selv
https://textanalyse.systime.dk/index.php?id=613#c1812
https://tegnet.wordpress.com/


Særlige fokus-

punkter 

Perioder: POPkunst, Futurisme (lærerproduceret materiale) 
Kategorier: Maleri, fotografi, installation og interaktion, objet trouvee/ readymade, reklame 

Mimesis vs forvrængning 

Det åbne værk 

Gentagelse/ additiv form - pars pro toto og kvadratnet som strategi 

Panofskys ikonlogiske metode 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Portfolie-arbejde, individuelt arbejde, gruppearbejde 

 

 

 
  



 

Titel 2 

 

Kroppen og kunst 

Indhold Om Antikken og renæssancen i lærerproduceret materiale 

 

’Skulpturkunst - før og nu: Kvinder’ (1:3) 

https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321103062100 

(herunder afrikansk skulptur) 

 

Scheel Andersen og Lauersen, ’Billedkunst’, s. 175-183 

Villadsen, Ole,  ’Dansk skulptur’, s. 7-10 

Scheel Andersen og Lauersen, ’Billedkunst’, s.184 - 192 

 

Motiver: 

- Kvindekroppen 

- Venus 

- David 

- Figurationer af abstrakte begreber (afasi, død, psyke, lago, flod) 

 

Kunstnere i fokus: 

- Peter Carlsen, det senmoderne og intertekstualitet 

- Alexander Calder: Mobiler og ståltrådsfigurer 

- Christian Lemmerz 

 

Praktisk arbejde: 

- Kropssprog i ler. Hurtig tredimensionel skitse 

- Lerfigur med hverdagens små situationer ophøjet til kaminen 

- David eller Venus skulptur 

 

Omfang 

 

17 lektioner a 90 minutter 

Ca. 50 siders tekst 

Særlige 

fokuspunkter 

-Proportioner  

-Idealer.  

-Hverdag  

-Kropssprog 

-Materialevalg 

-Memento mori 

- Klassisk/ moderne 

Perioder: 

-Antikken, renæssancen og nyklassisme 

-Postmodernisme (senmoderne) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Netundervisning, portfolie-arbejde, individuelt arbejde og 

værkstedsundervisning 

 

https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321103062100


Titel 3 

 

Naturligvis 

Indhold Om den sublime natur: https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c2116  

Om det indre og ydre landskab:  

https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c2062 

Om naturen i samtidskunsten: https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c2061 

 

Inspirations-pdf fra Kørners Kunstkonkurrence 2022 

 

Praktisk arbejde: Værk med naturmaterialer. 

Landart eller objet trouve  

Selvvalgt værk med fokus på indsendelse til Kørners kunstkonkurrence. 

Omfang 

 

10 lektioner a 90 minutter 

Ca. 20 siders tekst 

Særlige fokuspunkter - Det sublime 

- Landskabet som symbol 

- Samtidskunst 

- Kunst og natur 

- Objet trouve 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde med processen fra ide til værk. Læreren optræder som 

vejleder. 

 

 
  

https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c2116
https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c2062
https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c2061


Titel 4 Arkitekturforløb 

Indhold Klassisk og moderne formsprog i arkitekturen: 

https://ka.systime.dk/?id=p135 (opgave: sammenligning af Rotunda og 

Villa Savoye) 

Renæssance: https://ka.systime.dk/?id=p141 og 

https://ka.systime.dk/?id=p142  (opgave: nyt indgangsparti – geometri 

og menneskelige proportioner) 

Det moderne formsprog:  

Fremtidens hus: https://ka.systime.dk/?id=p154 

Det moderne i arkitekturen – "Less is more" og "Form follows function": 

https://ka.systime.dk/?id=p155 

Fem principper for en ny moderne arkitektur: 

https://ka.systime.dk/?id=p156  

Det senmoderne formsprog: 

https://ka.systime.dk/?id=p138 

Less is a bore: https://ka.systime.dk/?id=p158 

Dekonstruktion af arkitekturen: https://ka.systime.dk/?id=p159 

Form follows fantasy: https://ka.systime.dk/?id=p161  

 

Praktisk opgave:  

Lav din egen version af en villa 

 

Omfang 

 

Ca. 20 siders tekst 

14 lektioner a 90 minutter 

Særlige fokuspunkter - Klassisk, moderne og senmoderne formsprog 

- Dekonstruktion 

- Geometri som symbol 

Væsentligste 

arbejdsformer 

portfolie-arbejde, individuelt arbejde, læreroplæg 

 

 

 
  

https://ka.systime.dk/?id=p135
https://ka.systime.dk/?id=p141
https://ka.systime.dk/?id=p142
https://ka.systime.dk/?id=p154
https://ka.systime.dk/?id=p155
https://ka.systime.dk/?id=p156
https://ka.systime.dk/?id=p138
https://ka.systime.dk/?id=p158
https://ka.systime.dk/?id=p159
https://ka.systime.dk/?id=p161


 

Titel 5 

 

Det ustyrlige  

Indhold Det ustyrlige i visuel kultur: 

https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c1754 

Halløj på badehotellet: Banksy og Dismaland: 

https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c1760 

Det ustyrlige – mod en definition: 

https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c1763 

 

Abstrakt ekspressionisme: Pollock og maleprocessen 

https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c1886 

Soakstain: 

https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c1900 

Ustyrlighed i samtidskunsten: claus ejner og automattegning: 

https://kunstensstemmer.systime.dk/?id=c1898  

 

Det grimme: 

Om det grimmes æstetik i Andersen og Porse: TAP Praxis (2021) s. 83 – 

90 

 

 

Praktisk arbejde: 

Værk med tilfældighedsgenerator 

Soakstain eller automattegning 

 

Omfang 

 

14 lektioner a 90 minutter 

Ca. 18 siders tekst. 

Særlige fokuspunkter Fejl som kunst 

Det grimme 

Kontrol vs kaos 

Beskueren som medskaber af værket 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Netundervisning, portfolie-arbejde, individuelt arbejde, elevoplæg 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
  

Titel 6 

 

Museologi 

Indhold Museumsgrundbogen, Sally Thorhauge & Ane Hejlskov Larsen, Systime 2008, 

side 55 – 59 samt side 121-129 

 

Praktisk arbejde: 

Egne udstillinger med værker fra portfolien 

 

Omfang 

 

Ca 12 sider 

6 lektioner a 90 minutter 

 

Særlige 

fokuspunkter 

- Udstillingsprincipper 

- Kommunikationsstrategier 

- Den besøgendes rolle 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Eksamensprojekt 

Indhold Emnet er ikke givet på forhånd.  

Eleverne undersøger en selvvalgt, lærergodkendt problemstilling gennem 

deres eksamensprojekt. 

Eleverne forventes selv at finde teori og visuelt materiale svarende til ca. 10 

siders tekst. 

 

Omfang 

 

Ca 10 sider 

12 lektioner a 90 minutter 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde med problemstillingen. Læreren optræder som vejleder. 

 


