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

 
Titel 1 
 

 
Relationer i billedkunsten og billedkunstneriske virkemidler  
 

Indhold Materialer og opgaver 
- Underviserproducerede power-points om ”Billedkunstens  

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

- Analyseskema baseret på”Billedkunstbogen”, Kathrine Charlotte Busk, 
Kapitel 1,2 og 3 

- ”Maleriets historie”, Anna-Carola Krausse, side 70-76 og side 86-89 (om  
Impressionisme og Ekspressionisme) 

- ”Jeg vil nedbryde afstanden” (om Christian Falnæs) Politiken, 16.9.2015 
- http://www.faktalink.dk/titelliste/rena/renaintr (om Renæssancen) 
- Besøg på Esbjerg Kunstmuseum – rundvisning i den permanente  

Udstilling 
- Underviserproducerede powerpoints med opgaver om Renæssancen,  

Ekspressionisme, Impressionisme og Samtidskunst 
- Besøg af Aros – Monetudstillingen – på egen hånd 
- Praktiske øvelser med at skabe billedrum/dybde, lys/skygge, farver samt 

forskellige kompositionsprincipper 
- Praktisk opgave med henblik på at vise mellemmenneskelige relationer  

med valg mellem impressionistisk og ekspressionistisk malermåde
Omfang 
 

  27 lektioner 

Særlige fokuspunkter - At kunne identificere forskellige måder at skildre relationer på 
i forskellige kunsthistoriske perioder såsom i Renæssancen,  
i Impressionisme, i Ekspressionisme og Samtidskunsten 

- At kunne analysere et værk ud fra forskellige billedkunstneriske virke- 
midler såsom farver, rum/dybde, lys/skygger og kompositionen 

- At opleve glæden ved at studere originale kunstværker 
- At opnå forståelsen for forskellige virkemidler igennem praktiske 

øvelser
Væsentligste 
arbejdsformer 

- Individuelle praktiske opgaver 
- Gruppevis billedanalyse 
- Underviserstyret gennemgang af analyser og  

powerpoint præsentationer 
- museumsbesøg

Titel 2 
 

 
Landskaber og Landart 
 

Indhold Materialer og opgaver 
- Powerpoint præsentation af landart



- Praktisk opgave i form af et landart-stamtræ, der illustrerer forskellige  
Landartkunstneres inspirationskilder 

- Praktisk opgave i form af et insekt fremstillet af pil  
- Analyseskema til anvendelse af skulpturer og installationer 
- http://www.faktalink.dk/titelliste/land/landhele 
- ”Billedkunst”, Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen, side 77-79

Omfang 
 

18 lektioner 

Særlige fokuspunkter - At få en forståelse af landart kunstneres mission 
- At kunne forklare forskellen mellem en traditionel skulptur og landart/ 

installationer 
- At arbejde med et praktisk værk, at finde en titel samt placering 
- At arbejde med værkanalyser

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Individuelle oplæg af udvalgte landart værker 
- Praktiske opgaver  
- Gennemgang af powerpoint i klasseforum 

Titel 3 
 

 
Fra konstruktion til dekonstruktion 
med særlig fokus på arkitekturen i Esbjerg bys første årtier 
 

Indhold Materialer og opgaver 
- Analyseskema med udgangspunkt ”Billedkunstbogen”, Kathrine Charlotte 

Busk, kapitel 6  
- Praktisk arbejde med at bygge en model til ”Den hvide by” a la Tel Aviv 
- Powerpoint gennemgang af arkitekturens historie 
- Powerpoints med opgaver om arkitekturen i forskellige perioder: Antikken, 

Historicisme, Modernisme (Bauhaus) og Dekonstruktivisme 
- arkitekturanalyser 
- http://netspirit.dk/new/?page=1414 (artikel om Bauhausskolen) 
- www.altomhus.dk 
- Fotosafari i Esbjerg 
- Besøg af Esbjerg Bymuseum med rundvisning  

Omfang 
 

18 lektioner 

Særlige fokuspunkter - At se arkitekturen i en samfundsmæssig og kunsthistorisk  
sammenhæng 

- At analyse udvalgte bygninger fra udvalgte perioder 
- At se sin ”egen” by med nye øjne 
- At få en forståelse for arkitekturen ved at arbejde med en praktisk model

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Oplæg om arkitekturhistoriske perioder 
- Byrundvisning ved Esbjerg Bymuseums inspektør Mette Slyngborg 
- Arkitekturanalyser individuelt og i klasseforum 
- Praktisk øvelse

Titel 4  



 Portrætternes popularitet
  

Indhold - ”Selvportrætter”, Kristlig Dagblad, 8.10.2013 
- Underviserproduceret power-point om ”Portrætter igennem kunst- 

Historien” 
- Underviserproduceret skema til analyse af portrætter 
- Praktiske opgaver i form af blindtegninger, ”halve” og  

ekspressive portrætter samt ”portrætinstallationer” 
Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige fokuspunkter - At kunne identificere tidstypiske kendetegn ved portrætter fra  
Renæssancen, Impressionisme, Ekspressionisme og Samtidskunst 

- At få igennem det praktiske arbejde kendskab til forskellige  
former for portrætter 

- At arbejde med analyser
Væsentligste 
arbejdsformer 

- Individuelle praktiske opgaver 
- Gruppevis/individuelle billedanalyser 
- Underviserstyret gennemgang af analyser, artikler samt  

power-point præsentationer
Titel 5 
 

 
Eksamensprojekt ”Kunsten i det offentlige rum” 
 

Indhold - Powerpoint om forskellige former for kunst i det offentlige rum inkl.  
litteraturhenvisninger op oplæg til disposition for fremlæggelse af  
eksamensprojekt 

- Fælles og individuel vejledning i forbindelse med praktisk opgave 
- Artikelsamling om kunsten i det offentlige rum 
- ”Plan for sammenhæng Esbjerg Havn og by – 10 havneprojekter”

Omfang 
 

21 lektioner 

Særlige fokuspunkter - Processen fra ide til et færdigt produkt 
- At se eget praktisk arbejde i forhold til samtidskunsten i det  

offentlige rum 
- At kende forskellen mellem personlig oplevelse og systematisk analyse 
      af et kunstværk 
- Øvelse i individuel fremlæggelse ved et kulturarrangement for alle skolens 

kursister og undervisere med deltagelse af eksterne gæster fra Esbjerg  
Kunstmuseum, Esbjerg Bymuseum samt Fanø Turistkontor

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Individuelt praktisk arbejde 
- Individuel vejledning 
- Fremlæggelser af eksamensprojekter

 
 


