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Titel 1 ATLANTIS 

Titel 2 KVINDE - KROPPEN 

Titel 3 WATCH ME  

Titel 4 NY DANSK ARKITEKTUR 

Titel 5 STUDIETUR til Århus, Vejle og Billund 

Titel 6 Eksamensprojekt POLITISK KUNST 

Titel 7 Eksamensforberedelse 
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Titel 1 De aktuelle klimaforandringer set i lyset af myten om ATLANTIS  

INDHOLD 
Undervisningsmaterialer 

”Billedkunst”, Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen anvendt i alle temaer 

som et billedopslagsværk i forbindelse med diverse mindre øvelser til 

analyse af virkemidler og perioder 

- Underviserproducerede pp´s om ”Billedkunstens virkemidler”, baseret på 

”Billedkunst”, Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen om farver, rum og 

dybde, lys og skygge og komposition. 

- Disposition til analyse af billeder/malerier og videoinstallationer 
- Underviserproduceret pp om havet som motiv i kunsten.  

- Underviserproduceret pp om havbilleder i forskellige kunsthistoriske 

perioder 

- Myten om Atlantis - fup eller fakta 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/myten-om-atlantis-fup-eller-fakta, 7  

sider 

- ”Imellem det frygtelig og det fantastiske”, Mathias Herlev Nielsen, bidrag til 

udstillingskatalog ”Havet - det andet landskab”, 2014, side 135-147, 13 

sider 

- ”Havet-nålen i Bill Violas The raft”, Tine Lindhardt, bidrag til 

udstillingskatalog ”Havet- det andet landskab”, 2014, side 158-163, 6 sider 
- ”Kronprins Frederik og SUPERFLEX indvier et undervands-kunstprojekt”  

               DR.DK., 26.9.2021, 1 side 

- ”Maleriets historie”, Anna-Carola Krausse, Impressionisme, side 70-76 og 

Ekspressionisme, side 86-89, i alt 10 sider 
- “Flooded Mc Donald”, Superflex; 15,12 min. 

https://channel.louisiana.dk/video/superflex-why-we-flooded-mcdonalds  
- ”The raft”, Bill Viola; 10,22 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=sejLU9ndUdU 

Praktiske opgaver 

- Parvis arbejde med at fremstille en videoinstallation med temaet: Havet - 

fascinerende og/eller frygtindgydende 

- Parvis arbejde med at fotografere skolens omgivelser for at illustrere 

rumskabende virkemidler 

- Individuelle tegninger af havbilleder 

- ”sammenklip” af havbillederne med det andet billedkunstholdets 

bybilleder til collager med temaet ”Atlantis” 

- Individuelle tegninger af rumskabende virkemidler og farveøvelser 

Teoretiske opgaver 

- Analyser af udvalgte malerier og videoinstallationer 

- Skriftligt redegørelse for myten om Atlantis 

- Stikord til beskrivelse af impressionisme og ekspressionisme 

OMFANG 30 lektioner 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/myten-om-atlantis-fup-eller-fakta
https://channel.louisiana.dk/video/superflex-why-we-flooded-mcdonalds
https://www.youtube.com/watch?v=sejLU9ndUdU
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SÆRLIGE 
FOKUSPUNKTER 

- Vække lysten til at arbejde med billedkunst, både praktisk og 

teoretisk 

- At få overordnet kendskab til kunstneriske virkemidler: rum, farve, 

lys/skygge, komposition samt til forskellige kunstformer med særlig vægt 

på impressionisme, ekspressionisme samt dansk og international 

samtidskunst 
- vække forståelsen for at kunsten både er/kan være tidsbestemt (og derved 

afspejler de til enhver gældende samfundsmæssige vilkår) og 
tidsuafhængigt (ved at synliggøre almenmenneskelige temaer såsom i 
tilfælde af myten om ”Atlantis”) 

ARBEJDSFORMER - individuelt på klassen og som selvstændigt hjemmearbejde 

- parvis 

- klasseundervisning 

Titel 2 KVINDE-KROPPEN - fra kropsidealer til feminin selv-iscenesættelse? 

INDHOLD Undervisningsmateriale 

- ”Kroppen i kunsten”, kapitel 5, Temaer i kunsten, Jonas Wolter; 11 sider 

- Underviserproduceret pp om fremstillinger af kvindekroppen fra 

forhistorisk til i dag 

Praktiske opgaver 

- Kvindekroppen - figur formet i ler - tema: den afslappede krop i ro og 

harmoni 

- Opmåling af hinandens kroppe 

- Nedskalering i form af kropstegninger 

- Kontur- og lys/skyggetegninger af torso med tidsstagning 

Teoretiske opgaver 

- Analyser af udvalgte fremstillinger af især kvindekroppe med fokus på 

skulpturer 

- Udarbejdelse af skema til analyse af skulpturer 

OMFANG 16 lektioner 

SÆRLIGE 

FOKUSPUNKTER 

- Forstå kunstværker i en samfundsmæssig kontekst fra ”Venus fra 

Willendorf” til ”Den kvindelige Kristus” og ”Lunch” 

- Undersøge hvilken rolle proportioner og skala betyder for et kunstværk 

- Diskutere samtidens kvinderolle og om den afspejler sig i kunsten 

- Renæssancen som kunsthistorisk periode sml. med samtidskunsten 

ARBEJDSFORMER - individuelt  

- parvis 

- klasseundervisning 
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Titel 3 WATCH ME - om overvågning fra middelalderen til i dag 

INDHOLD Undervisningsmateriale 

- underviserproduceret pp med temaet ”øjet som motiv i kunsten” - fra det 

guddommelige øje til øjet i Tony Ourslers og Katrine Ærtebjergs værker og 

installationer som ”Nests” 

- analyseskema til installations- og til performanceanalyse 

- ”Overvågning: Når vores digitale spor bliver til kunst”, Kristligt Dagblad, 

22.11.2016; 1,5 side 

- ”Overvågning er en universel oplevelse”, Information, 16.12.2016; 2,5 side 

- ”Middelalderen”, Kapitel 2 i uddrag, Litteraturens veje, Gert Lütken pg 

Johannes Fibiger; 4 sider 

Praktiske opgaver 

- tegne et realistisk øje efter en kopi af et tegnet øje 

- tegne sit eget øje 

- tegne udkast til et guddommeligt øje 

- væve et overvågende øje 

Teoretiske opgaver 

- analyse af udvalgte værker fra samtidskunsten ”Google maps hacks” af 

Simon Weckert; 1,42 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=k5eL_al_m7Q  og 

”Nests” af Jacub Geltner  

http://www.geltner.cz/ , værk nr. 2 i billedserien, Sculpture by the sea, 

Århus, 2015 

OMFANG 18 lektioner 

SÆRLIGE 

FOKUSPUNKTER 

- Afdække forskelle og ligheder mellem forskellige historiske perioder med 

hensyn til forholdet mellem kunst og overvågning af befolkningen 

- At undersøge øjets symbolske betydning 

- Middelalderen som kunsthistorisk periode sml. med samtidskunsten 

- Arbejde med projektpræsentation 
- Diskutere hvordan og hvorfor overvågningen tematiseres i samtidskunsten 

ARBEJDSFORMER - individuelt  

- parvis og i mindre grupper 

- klasseundervisning 

Titel 4 NY DANSK ARKITEKTUR - om bygningers fortælling 

INDHOLD Undervisningsmaterialer 

- ”Ny formgivning i dansk arkitektur”, tidsskrift Tegn, 2020, 5 sider 

https://www.youtube.com/watch?v=k5eL_al_m7Q
http://www.geltner.cz/
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- Besøg af Fjordenhus og Lego House samt Århus Ø som led i en studietur 

Teoretiske opgaver 

- Analyser af udvalgte bygninger også som del af tema 1 

Praktiske opgaver 

- Arbejde med bytegninger og tredimensionalitet som del af tema 1 

OMFANG 6 lektioner 

SÆRLIGE 
FOKUSPUNKTER 

- se arkitekturen i en samfundsmæssig kontekst 

- undersøge forskellene mellem historicisme, funktionalisme og ny 

formgivning i dansk arkitektur 

ARBEJDSFORMER - besøg af Fjordenhus og Lego House 

- klassediskussion men henblik på sammenligning af perioderne 

Titel 5 STUDIETUR til Århus, Vejle og Billund 

INDHOLD Undervisningsmateriale 

- opgavesæt til parvis besøg af følgende udstillinger: ”Far from home”, 

”Installationskunst” og ”Sun is God” 

OMFANG 8 lektioner 

SÆRLIGE 

FOKUSPUNKTET 

- at mærke kunst 

- at blive opmærksom på forskellen mellem personlig oplevelse og analyse af 

kunst 

- at udvælge værker til ens billedarkiv 

ARBEJDSFORMER - parvis under studieturen 

- opsamling på klassen efterfølgende 

Titel 6 Eksamensprojekt - Politisk kunst - i videst forstand 

INDHOLD Undervisningsmaterialer 

- underviserproduceret pp om politisk kunst, bl.a med udgangspunkt i 

- ”Politisk kunst”, Kapitel 2, Temaer i kunsten 2, Jonas Wolter; 14 sider 

OMFANG 12 lektioner 

SÆRLIGE 
FOKUSPUNKTER 

- Processen fra ide til et færdigt produkt 

- At kende forskellen mellem personlig oplevelse og systematisk  

analyse af et kunstværk 

- Projektpræsentation - herunder anvendelsen af IT 
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- Selvstændig arbejde med at finde relevante kilder og værker til 

eksamensprojektpræsentationen 

ARBEJDSFORMER - Selvstændigt individuelt arbejde med individuel vejledning 

Titel 7 EKSAMENSFORBEREDELSE 

INDHOLD Undervisningsmateriale 

- Kunstquiz, udarbejdet af underviseren 

Teoretiske opgaver: 

- Udvalgte analyseopgaver af maleri, skulptur og installation 

- Opsamling af tværgående temaer og problemstillinger i undervisningen i 

form af mindmap 

- Opsamling af kendetegn ved forskellige kunstformer og - perioder 

OMFANG 6 lektioner 

SÆRLIGE 
FOKUSPUNKTER 

- At kunne navigere i kunsthistorien med hensyn til at identificere 

særlige kendetegn for udvalgte perioder 

- At kunne anvende fagbegreber til analyse af et kunstværks 

budskab/fortælling 

ARBEJDSFORMER - Individuelt og gruppevis arbejde kombineret med 

- klassedialog 

 


