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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  
December 2022 

Institution HF/VUC Vest Esbjerg 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Billedkunst C 

Lærer(e) IME 

Hold 12BKOC10 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 KUNSTENS VÆRKTØJSKASSE - INTRODUKTION 

Titel 2 FRA HUMANISME TIL POSTHUMANISME - MED FOKUS PÅ MENNESKEKROPPEN SOM 
MOTIV 

Titel 3 FREMMED FUGL ELLER STEDBUNDEN ARKITEKTUR? 

Titel 4 HVAD ER SAMTIDSKUNST? 

Titel 5 STORBYEN SOM TEMA I KUNSTEN EFTER 1900 

Titel 6 EKSAMENSPROJEKT: KUNSTEN I DET OFFENTLIGE RUM 

Titel 7 REPETITION 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 
 

KUNSTENS VÆRKTØJSKASSE 
 

Indhold Materialer og opgaver 
• Introduktionsoplæg til faget 
• Underviserproducerede power points om ”Billedkunstens  

virkemidler”, baseret på ”Billedkunst”, Henrik Scheel 
Andersen og Ole Laursen, side 7-40 

• Skemaer til analyse af hhv. malerier, skulpturer og 
samtidskunst 

• Praktiske øvelser med at skabe billedrum/dybde, lys/skygge, 

farver, forskellige kompositionsprincipper, blindtegninger og 
ståltrådsportrætter  

Omfang 
 

  18 lektioner 

Særlige fokuspunkter • At kunne identificere forskellige værker på en kunsthistorisk 
tidslinje med særlig fokus på renæssancen og barokken 

• At kunne analysere et værk ud fra forskellige 
billedkunstneriske virkemidler såsom farver, rum/dybde, 
lys/skygger og kompositionen 

• At opleve glæden ved at studere kunstværker 
• At blive bevidst om forskellen mellem personlig oplevelse og 

analyse af kunstværker 
• At opnå forståelsen for forskellige virkemidler igennem 

praktiske øvelser 
• Opstart opbygning af et individuelt billedarkiv 

Væsentligste 
arbejdsformer 

• Individuelle praktiske opgaver 
• Individuelle analyser af et selvportræt af hhv. Albrecht Dürer 

og/eller Rembrandt og af et selvvalgt værk fra grundbogen 
”Billedkunst” af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen 

• Underviserstyret gennemgang af analyser og  
power point præsentationer  

Titel 2 
 

FRA HUMANISME TIL POSTHUMANISME med fokus på 
menneskekroppen som motiv 
 

Indhold Materialer og opgaver 

• Power point udarbejdet af underviseren om hhv. 
fremstillingen af mennesket i renæssancen og barokken med 
særlig fokus på følgende værker: 

- Skolen i Athen, Rafael, 1509-1511 
- David, Michelangelo, 1501-1504 
- Selvportræt, A.Dürer, 1498 
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- Selvportrætter, Rembrandt, i flere aldre fra ca 1630 til 
1660´erne 

• Power point med temaet ”Fra realisme til det abstrakte i 
litteratur, historie og kunst” med bl.a. følgende eksempler 

- Sommerdag ved Skagens Sønderstrand, P.S. Krøjer, 1884 
- Udslidt, H.A. Brendekilde, 1889 
- Sæt ud, Erik Henningsen, 1891-92 
- Skriget, E. Munch, 1893 og slutteligt 
- Det sorte kvadrat, K. Malevich, 1915 
• Teoretisk gruppeopgave: præsentation samt værkanalyse af 

udvalgte kvindelige samtidskunstnere:  
- Barbara Kruger 

- Yahoo Kusama 
- Marina Abramovic 
- Marlene Dumas 
- Lene Adler Petersen 
- og Tracey Emin 
• Power point udarbejdet af underviseren med eksempler på 

posthumanistisk kunst: 
- Neil Harbisson 

https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color 
- Stelarc http://stelarc.org/?catID=20265 
- Patricia Piccini 
- Micha Cordenas 
- Eduardo Karc 

• ”Det antropocæne og posthumanisme”, kapitel i TAP til 
analyse og praksis i billedkunst 

• Praktisk gruppeopgave i form af en collage med temaet 

”posthumanisme” 
• Hvorfor arbejde med samtidskunst? Museum for 

samtidskunst, Skoletjenesten, 2010  
Omfang 
 

18 lektioner  
med glidende overgang fra første til andet tema 

Særlige fokuspunkter • At få en forståelse for kunsten i en samfundsmæssig og 
historisk kontekst samt udviklingen af kunsthistorien fra 
renæssancen til i dag, det vil sige 

• At kunne beskrive enkelte perioder ved deres særlige 
kendetegn 

• At arbejde selvstændig med at finde oplysninger om en 
kunstner og at præsentere vedkommende i form af en power 
point 

• At arbejde med fremmedsprogligt materiale 
• At stifte bekendtskab med kunstnere fra forskellige 

kulturkredse på tværs af kloden 

http://stelarc.org/?catID=20265
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• At få en forståelse for kunstens udvikling frem til 
frigørelsesprocessen omkring sidste århundrede skift 

• At arbejde med værkanalyser 
• Tværfaglighed ift. naturvidenskabelige og samfundsfaglige fag 

Væsentligste 
arbejdsformer 

• Gruppevis/individuelt praktisk opgave  
• Gruppevis teoretisk opgave 
• Underviserstyret oplæg samt klassediskussion med afsat i 

nævnte power points.  

Titel 3 
 

FREMMED FUGL ELLER STEDBUNDEN ARKITEKTUR 

Indhold Materialer og opgaver 
• Bygninger, vi elsker at hade 

https://architecture.libsyn.com/bygninger-vi-elsker-at-hade 
• Power point med eksempler af ikonisk arkitektur fra hele 

verden med følgende eksempler: 
- Elbphilharmonie, Hamburg, Tyskland 
- Operahuset, Sydney, Australien 
- Guggenheim Museum, Bilbao, Spanien 
- One world trade center, New York 
- Burj Khalifa, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater 
• Power point med eksempler på farvede og dekorerede 

bygningsfacader med eksempler fra 
- Antoni Gaudi og 
- F. Hundertwassser 
• Power point med eksempler fra Esbjergs historicistiske 

periode 
• Forberedelse af studieturen til Århus mv.: 
- https://www.youtube.com/watch?v=mdh0V_sOurM Århus Ø 

(3,05 minutter) 
- https://www.visitvejle.dk/vejle/planlaeg-ferien/fjordenhus-

gdk1101859  FJORDENHUS, KIRK KAPITAL KONCERNES 
HOVEDSÆDE (13,56 minutter) 

- https://www.youtube.com/watch?v=siKUmmq-GYU LEGO 
HOUSE - HOME OF BRICK (48 minutter) 

• Analysemodel 
• Praktiske opgaver med at omforme fotoer af Esbjergs 

historicistiske arkitektur til funktionalistisk og ”postmoderne” 
arkitektur 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige fokuspunkter • Arkitekturens rolle med særlig fokus på begreber som 
fremmed fugl, stedbunden arkitektur, stedløs arkitektur og 
ikon arkitektur 

https://architecture.libsyn.com/bygninger-vi-elsker-at-hade
https://www.youtube.com/watch?v=mdh0V_sOurM
https://www.visitvejle.dk/vejle/planlaeg-ferien/fjordenhus-gdk1101859
https://www.visitvejle.dk/vejle/planlaeg-ferien/fjordenhus-gdk1101859
https://www.youtube.com/watch?v=siKUmmq-GYU
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• Esbjergs arkitektur omkring 1900tallet med særlig fokus på 
historicisme 

• At se sin ”egen” by med nye øjne, herunder at kunne 
genkende forskellige arkitekturhistoriske kendetegn i Esbjergs 
arkitektur (historicisme og funktionalisme/modernisme som 
modpoler) 

Væsentligste 
arbejdsformer 

• Praktiske individuelle øvelser 
• Arkitekturvandring igennem Esbjerg i skolens nærområde 
• Diskussion om arkitekturens rolle på klassen 
• Individuelle værkanalyser ud fra analyseskema 

Titel 4 
 

HVAD ER SAMTIDSKUNST? - MED UDGANGSPUNKT I 
STUDIETUR 

Indhold Materialer og opgaver 
• Studietur til AROS  
- installationerne plus særudstillingen BERL BERL  
- Århus Ø (Lighthouse),  
- Vejle (Fjordenhus),  
- Billund (LEGO HOUSE udvendig), forberedt under foregående 

forløb  
• Værkanalyse af TOO LATE af Elmgreen og Dragset 
• Praktisk individuelt/gruppevis opgave med temaet 

TANKEMYLDER 
• Hvorfor arbejde med samtidskunst? Museum for 

samtidskunst, Skoletjenesten, 2010 
• Besøg af VUC kursist fra Kulturskolen i Esbjerg - Hvordan 

arbejdedes der her med udviklingen af en portfolio til brug for 
ansøgning på efterfølgende uddannelser indenfor de 
æstetiske fag?  

Omfang 
 

17 lektioner 
Glidende overgang mellem temaerne 

Særlige fokuspunkter • At forstå samtidskunstens og dets rolle i samfundet samt 
forskellene til tidligere kunsthistoriske perioder 

• At opleve samtidskunst  
• At eksperimentere med kunstens udtryksformer og materialer 

til udstillingen TANKEMYLDER 

Væsentligste 
arbejdsformer 

• Individuel/gruppevis praktisk opgave 
• Rundvisning på AROS i installationsetagen 

• individuel værkanalyse 
• Underviserstyret gennemgang af analysen samt  

klassediskussion om værkerne i udstillingen TANKEMYLDER 

Titel 5 STORBYEN SOM MOTIV I KUNSTEN EFTER 1900 
Indhold • Power point udarbejdet af underviseren med eksempler på 

storbyen som motiv i kunsten baseret på bland andet 
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• Storbyen og storbymennesket i malerkunsten fra 1900 til i 
dag, Kapitel 3 i TEMAER I KUNSTEN, Grundbog til billedkunst 
1, side 31 til 38, særlig fokus på følgende værker 

- St. Lazare banegård, C. Monet, 1877 
- Ich und die Stadt, L. Meidner, 1913 
- Classic landscape, C. Sheeler, 1931 
- Natteravne, E. Hopper, 1942 
- Lars Arrhenius, The Street, 2004, video installation, 

https://www.youtube.com/watch?v=plf3KIKDVOY, 6, 25 
minutter 

- Shanghai, Chongqing Hot Pot, Mixtape; Tracey Snelling, 
Biennalen I Venedig 2019 

Omfang 9 lektioner 

Særlige fokuspunkter • Optakt til eksamensprojektet og eksamensforberedelse 
• At se kunsten/arkitekturen i en samfundsmæssig og 

kunsthistorisk  
sammenhæng 

• Repetition af fagbegreber til analyse af kunstværker og 
værkanalyse 

• Praktisk opgave ”Bag facaden af Esbjergs historicistiske 
bygninger” 

Væsentlige arbejdsformer • Oplæg og diskussion på klassen 
• Individuelt praktisk arbejde som bidrag til et fælles projekt 

inspireret af den amerikanske kunstner Tracey Snellings 
”Bygningscollager” 

Titel 6 
 

Eksamensprojekt ”KUNSTEN I DET OFFENTLIGE RUM” 
 

Indhold • Introduktion til den afsluttende mundtlige eksamen med 

særlig fokus på eksamensprojektet 
• PP med eksempler på kunsten i det offentlige rum - fra 

skulptur til byrum og arkitektur 
• ”Stedets ånd og fænomenologi”, TAP teori til analyse og 

praksis i billedkunst, side 240 til 246, frivillig læsning 
• Fælles og individuel vejledning i forbindelse med praktisk 

opgave 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige fokuspunkter - Processen fra ide til et færdigt produkt 
- At kunne forklare valg og fravalg 
- At kunne arbejde selvstændig med at indsamle relevant 

materiale med udgangspunkt i en given opgaveformulering  
- At kende forskellen mellem personlig oplevelse og 

systematisk analyse af et kunstværk 
- Øvelse i individuel fremlæggelse og samtale om kunst  

https://www.youtube.com/watch?v=plf3KIKDVOY
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Væsentligste 
arbejdsformer 

- Individuelt praktisk arbejde 
- Individuel vejledning og respons 
- Fremlæggelser af ideer og processen for klassen 

Titel 7 Eksamensrepetition 
 

Indhold - Arbejde med billedarkiv 
- Arbejde med værkanalyser 

Omfang 3 lektioner 

Væsentlige arbejdsformer - Individuel opgaveløsning 
- Respons på opgaverne på klassen 

 
 


