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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2019 

Institution VUC Vest  

Uddannelse Hf2  

Fag og niveau Billedkunst c 

Lærer(e) Inken Meinertz 

Hold 
2HF 19BK0C10 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Menneske som tema i kunsten - fra krop til identitet 

Titel 

2 

Samtidskunst 

Titel 
3 

Høj, højere, højest 

Titel 
4 

Byens mange ansigter 

Titel 
5 

Kunsthistorie 

Titel 
6 

Eksamensprojekt  - Tema KUNSTEN I DET OFFENTLIGE RUM 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 1 

 

Menneske som tema i kunsten - fra krop til identitet 

Indhold Anvendt litteratur mv. 

Hyperrealisme og tanker om kloning, genredigering og robotter, 
Ingeniøren,4.2.2017; 2 sider 

Tatoveringer, iBureauet/Dagbladet Information. August 201; 7 sider 

”Billedkunst”, Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen; side 175-183 

Om Yahoi Kusama og baggrunden for hendes kunst: 

https://www.youtube.com/watch?v=309EN3YpT-A  4,32 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=rRZR3nsiIeA 7,32 min. 

Om Marina Abramovics som performancekunstner: 

https://www.youtube.com/watch?v=HvcQ39OBzzo; 1,48 min. 

Underviserproduceret dokument om billedanalyse og skulpturanalyse 

Underviserproduceret powerpoint med tema ”fra krop til identitet” 

Underviserproducerede powerpoints med værkeksempler til analyse 

https://vimeo.com/croquiscafe 

Praktisk arbejde: 

Croquistegning efter croquiscafeen 

Kropstatoveringer på papskabeloner af elevernes kroppe kombineret med 
opmåling af kroppe 

”Det skak stå på min arm”, tatoveringer på elevernes arme inspireret af 
Gudrun Hasle 

Små praktiske øvelser med kold/varme og komplementærfarver, samt lys- og 
skyggevirkninger samt konturtegninger 

https://www.youtube.com/watch?v=309EN3YpT-A
https://www.youtube.com/watch?v=rRZR3nsiIeA
https://www.youtube.com/watch?v=HvcQ39OBzzo
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Kompositions- og materialeøvelse (statisk/dynamisk, skarp/blød) ved 
anvendelse af skumelementer, ostevoks, spisepinde og mindre farvede 
træpinde  

Bevægelsestegninger efter musikholdets dans 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  21 lektioner (en del overlap mellem temaerne) 
 

Særlige 
fokuspunkter 

- At introducere til billedkunstfaget 

- At introducere til sammenhæng mellem kunstneriske udtryksformer 

og deres samfundsmæssige kontekst  

- At forbinde teoretisk og praktisk arbejde 

- At introducere til forskellen mellem personlig smag og analytisk 

tilgang  

- At udvikle lyst til at arbejde med faget og eksperimentere 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Tavleundervisning 

- Klassediskussion 

- Individuelt og parvis praktisk arbejde  

- Selvvalgt gruppe- eller individuelt arbejde i forbindelse med 

analyseopgaver 

- Vekslen mellem teoretisk og praktisk arbejde 

 
 

Titel 2 
 

Samtidskunst 

Indhold Anvendt litteratur mv. 

Peter Kær om samtidskunsten: https://vimeo.com/139984303 ; 28 min. 

Autentiske ‘ting’ i samtidskunsten, Kunsten.nu, 5.4. 2016; 3,5 sider 

Underviserproduceret powerpoint om Biennalen 2017 og 2019 samt 
besøgene på Aros og Esbjerg kunstmuseum 

Hvorfor arbejde med samtidskunst, Museum for Samtidskunst; 12 sider 

Om Douglas Gordon og videoinstallationen  Zidane: 

https://www.youtube.com/watch?v=mwF8XToa89A; 7,25 min. 

Om Elmgreen og Dragset og Superflex, halvdelen af klassen har arbejdet med 
hver deres kunstnerpar/gruppe: 

https://vimeo.com/139984303
https://www.youtube.com/watch?v=mwF8XToa89A


4 
 

To videoer af hhv. 7 og 6 min. om Eilmgreen og Dragset i Berlin og om deres 
værker 

https://www.dr.dk/skole/billedkunst/elevopgaver-elmgreen-og-dragset 

To videoer af hhv. 2 og 4,28 min. om Superflex: ”Lort og sodavand er kunst” 
og ”Kunst skal fungere uden for kunstrummet” 

https://www.dr.dk/skole/billedkunst/elevopgaver-superflex 

Museumsbesøg: 

Aros: workshop med FLUX factory samt opgavesæt til udvalgte dele af 
museets særudstillinger 

Besøg på Esbjerg Kunstmuseums faste samling med opgavesæt 

Praktisk arbejde: 

Individuelle memes samlet til et fælles MEMES hæfte på workshoppen 

Memes med temaet ordblindhed inspireret af Gudrun Hasle 

Omfang 
 

Ikke helt sammenhængende forløb, i alt anvendt uddannelsestid spredt over 
efteråret: 21 lektioner  
 

Særlige 
fokuspunkter 

- At få kendskab til værker og kunstnere uden for den traditionelle 

vestlige verden 

- At introducere kunstformer såsom installationer og performance 

- At stå for ”iscenesættelsen” af en messe om ordblindhed på Vucvest 

- At kunne arbejde med IT i billedkunst 

- At møde kunstnere personligt 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Tavleundervisning 

- Gruppearbejde med forskellige opgaver: præsentation af ready 

mades, værkanalyser, plakater til ordblindeudstillingen, præsentation 

af Gudrun Hasle og Memes som kunstart, buster med relation til 

ordblindhed 

- Klassediskussion 

- Individuelt praktisk arbejde 

- Work shop på Aros med FLUX factory 

 

Titel 3 
 

Høj, højere, højest 

https://www.dr.dk/skole/billedkunst/elevopgaver-elmgreen-og-dragset
https://www.dr.dk/skole/billedkunst/elevopgaver-superflex
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Indhold Anvendt litteratur mv. 

Underviserproduceret powerpoint med temaet ”Høj, højere, højest”, 

Herunder præsentation af Chicagoskolen, Wienerskolen og Bauhausskolen: 

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/USA_og_Latinamerika
/Chicagoskolen 

https://www.information.dk/2002/06/stilen-centrum 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4UQifeSuqA 

Underviserproduceret powerpoint om arkitekturhistorien 

Underviserproduceret powerpoint om ikon arkitektur 

Underviser dokument om arkitekturanalyse 

Burj Khalifa - Construction Documentary: 

https://www.youtube.com/watch?v=12oynGTjYKs&feature=youtu.be 

Symmetri: https://www.youtube.com/watch?v=B9W7IABkFuU 

Asymmetri: https://www.youtube.com/watch?v=V7TYeMBWcH8 

Proportioner: https://www.youtube.com/watch?v=g0zlfYWrtnk 

Skala: https://www.youtube.com/watch?v=CH28uWfxHfw 

Form: https://www.youtube.com/watch?v=xpZXsjjCbgQ 

Form follows funktion: https://www.youtube.com/watch?v=az883Iqfndo 

Funktion follows form: https://www.youtube.com/watch?v=4kRdCFCIw5o 

Praktisk arbejde: 

Gruppevis udarbejdelse af en powerpoint præsentation om udvalgte 
skyskrabere  

  

 

Anvendt uddannelsestid: 16 lektioner (overlap mellem temaerne) 

 

Særlige 
fokuspunkter 

- at kunne anvende IT i præsentationen af en kunstform 
- at kunne udarbejde en sammenhængende præsentation omfattende 

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/USA_og_Latinamerika/Chicagoskolen
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/USA_og_Latinamerika/Chicagoskolen
https://www.youtube.com/watch?v=Q4UQifeSuqA
https://www.youtube.com/watch?v=12oynGTjYKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B9W7IABkFuU
https://www.youtube.com/watch?v=V7TYeMBWcH8
https://www.youtube.com/watch?v=g0zlfYWrtnk
https://www.youtube.com/watch?v=CH28uWfxHfw
https://www.youtube.com/watch?v=xpZXsjjCbgQ
https://www.youtube.com/watch?v=az883Iqfndo
https://www.youtube.com/watch?v=4kRdCFCIw5o
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arkitekturhistorien, teknologisk udvikling inden for arkitekturen, anvendte 
virkemidler og forskellige bygningers fortælling/budskab. 

  
- Gruppearbejde 

- gruppevis præsentation arbejde  

- introducerende klasseundervisning 

 

Titel 4 
 

Byens mange ansigter 

Indhold Anvendt litteratur mv. 

Storbyen og storbymennesket fra 1900 og til i dag, Temaer i Kunsten, Jonas 
Wolter, side 31 til 38 

Underviserproduceret powerpoint om bybilleder fra impressionisme til i dag. 

Underviserproduceret dokument om analysemodeller 

Praktisk arbejde: 

Individuelt arbejde under temaet ”Bag facaden”, en bygning eller flere 
bygninger i storbyen med et blik indtil det, der sker bag facaden, fremstillet i 
kombination af collage og maleri og inspireret af Tracy Snelling og Andreas 
Gursky 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner (overlap mellem temaerne) 
 

Særlige 
fokuspunkter 

- Sammenlignende værkanalyser 

- Selvstændig praktisk arbejde 

- Forståelse for at ét tema kan præsenteres med forskellige motiver, 

udtryksformer og fortællinger. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Tavleundervisning 

- Klassediskussion 

- Individuelt praktisk og teoretisk arbejde  

- Vekslen mellem teoretisk og praktisk arbejde 

 

Titel 5 
 

Kunsthistorien 

Indhold Anvendt litteratur mv. 

https://faktalink.dk/titelliste/rena 

https://faktalink.dk/titelliste/rena
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Storbyen og storbymennesket fra 1900 og til i dag, Temaer i Kunsten, Jonas 
Wolter, side 31 til 38 

Supplerende litteratur: 

Impressionisme til fauvisme, Maleriets historie, side 70-76 

Ekspressionisme til surrealisme, Maleriets historie, side 86-89 

Litteratur/kilder anvendt under titel: samtidskunst 

Praktisk arbejde: 

Praktisk øvelse med at skabe rum, lys og skygge samt arbejde med 
komposition og farver ved hjælp af C. Monets Saint Lazare Banegård. 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner (Overlap mellem temaerne) 
 

Særlige 
fokuspunkter 

- Forstå værker i en samfundsmæssig og kunsthistorisk kontekst 

- Sammenligning af kunsthistoriske perioder: renæssancen, 

impressionisme, ekspressionisme og samtidskunst 

- Forberedelse på eksamensprojekt  

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Gruppearbejde 

- Kursistoplæg 

- Klassediskussion 

 

Titel 6 
 

Eksamensprojekt KUNSTEN I DET OFFENTLIGE RUM og 
eksamensforberedelse 

Indhold Anvendt litteratur mv. 

Dokument til brug for beskrivelse af arbejdsprocessen, referencer og 
analyser med henblik på udarbejdelse af en eksamensprojektpræsentation 

Individuel vejledning ift. litteratur mv. afhængigt af projektvalg 

Underviserproducerede powerpoints om kunstneriske virkemidler 

Praktisk arbejde: 

Individuelt arbejde med projektet og projektpræsentationen 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner inkl. Kulturcafeen 
 

Særlige 
fokuspunkter 

      -      Eksamensprojekt 
      -       Repetition af undervisningsstof 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

- Selvstændig teoretisk og praktisk arbejde 

- Individuelt vejledning 

- Præsentation af eksamensprojekterne til kulturcafeen den 4.12. 

 

 


