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Undervisningsbeskrivelse  
 

Termin Vintereksamen 2018-19 

 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Billedkunst C-niveau 

Lærer Ole Løwe Graf 

Hold 1bkC02 18-19 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Billedets virkemidler 

Titel 2 Analysemetoder 

Titel 3 Kunsthistorie og gengivelsesstrategier 

Titel 4 Arkitektur 

Titel 5 Eksamensprojekt 
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Titel 1 

 

Billedets virkemidler 

Indhold Introduktion med forventningsafstemning og gennemgang af læreplanen for 

Billedkunst. 

Gennemgang af en række af billedets virkemidler, herunder komposition 

(åben/lukket, statisk/dynamisk, hierarkisk/additiv, kompositionslinjer), billed-

/illusionsrum, lys & skygge, farvehierarki og betegnelser, farvekontraster, -klange og 

-symbolik. 

 

Kernestof: 

Andersen, Henrik Scheel m.fl., Billedkunst (Systime); s. 7-40 (Billedets virkemidler). 

 

Supplerende stof: 

Ark om farvelære 

Egne power-points om: 

 Hvad er kunst 

 Collage 

 Komposition 

 Farven som virkemiddel 

 Billedets virkemidler 

 

Teoretiske opgaver:  

Opgave om komposition og rum med udgangspunkt i Vinstue i Ravello af  

P. S. Krøyer 

 

Visualiseringsøvelser: 

 Male Ittens farvecirkel i akryl 

 En statisk og en dynamisk komposition (collage, A4) 

 tegne selvportræt efter spejl 

 tegne egen hånd 

 fremstille et visuelt selvudtryk til portfolioens forside 
 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner (inkl. intro). 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 At introducere til billedkunst 

 At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader 

 At introducere til billedets visuelle virkemidler i teori og praksis, rum, 

komposition, farve, linjer og maleteknik.  

 At skelne mellem forskellige virkemidler i visuelle værker og kunne sætte ord 

herpå 

 At kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk 

 At arbejde praktisk og teoretisk med forskellige gengivelsesstrategier 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner, individuelt arbejde med visualiseringsøvelser, 

IT baseret arbejde og portfolio. 
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Titel 2 

 

Analysemetoder 

 

Indhold Gennemgang af forskellen på personlig oplevelse af og analytisk tilgang til visuelle  

værker 

Gennemgang af og fælles øvelser med forskellige analysemetoder, herunder  

formalanalyse, socialanalyse og betydningsanalyse med fokus på den første. 

 

Kernestof: 

Andersen, Henrik Scheel m.fl.; Billedkunst, s. 41-69 samt 75-79 (analytiske 

synsvinkler)  

 

Supplerende stof: 

Udlevering af eget analysemateriale. 

YouTube video: How to draw  in 2 point perspective: A modern house. 

Egne power-points: 

 Analyseeksempler 

 Hvad er gengivelsesstrategier 

 installationskunst 

 

Teoretiske opgaver:  

1) Analyse af forskellige værker i fællesskab 

2) Ekskursion til Peter Lands ”Scenarie” ved Albertslund station, - analyse heraf 

og skriftlig aflevering. 

 

Visualiseringsøvelser: 

 blyants- og tuschtegning af træer udendørs 

 collage på A4 af landskab 

 2punkts perspektivtegning af et af skolens udendørs hjørner 

 abstrakt A4 billede med primærfarver og sort 

 skulpturvandring og tegning af Peter Lands installation ”Scenarie” 

  

Omfang Ca. 15 lektioner. 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 At introducere til billedkunst og billedanalyse 

 At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader 

 At skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk 

tilgang 

 At kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk 

 At skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse 

perioders væsentligste træk 

 At arbejde praktisk og teoretisk med gengivelsesstrategier 

 At samle analytiske resultater i en konklusion. 

 At introducere til tre analytiske synsvinkler: formalanalyse, 

betydningsanalyse og socialanalyse med fokus på formalanalyse. 

 At få materialekendskab til redskaber og teknikker; blyant 2b og 4 b, 

tusch, akryl, collage mv. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde med visualiseringsøvelser, IT baseret arbejde 

og portfolio. 

 

 

 

Titel 3 

 

Kunsthistorie og gengivelsesstrategier 

Indhold Vi har arbejdet praktisk og teoretisk med kunsthistorien. Vi har talt om kunstnernes 

brug af nye medier og materialer, tematikker, måder at udstille på samt ønsker om 

dialog med beskueren.  

 

Perioder før 1400: 

Palæolitisk tid, ægyptisk billedkunst og skulptur, græsk skulptur, romersk kunst, 

byzantinsk mosaikkunst, ikoner, illuminerede manuskripter samt overgangen mellem 

Cimabue og Giotto. 

 

1400-1750: 

Renæssance (tidlig- og højrenæssance samt manierisme) 

Barok i Italien, Tyskland og Holland, rokoko. 

 

Efter 1750: 

Klassicisme, romantik, realisme, impressionisme, symbolisme, postimpressionisme, 

ekspressionisme, kubisme, futurisme, neoplasticisme, dadaisme, surrealisme, 

eksistentialisme, abstrakt ekspressionisme, action painting og konkret kunst, pop-art, 

installationskunst. 

 

Samtidskunst: 

Installationskunst, land art, internetkunst og videokunst (samt maleri og skulptur) 

 

Kernestof: 

Andersen, Henrik Scheel m.fl.; Billedkunst, s. 89-158 (kronologi) samt s. 225-241 

(gengivelsesstrategier). 

 

Supplerende stof: 

Egne power-points: 

 Fra hulemalerier til Ægypten 

 Antikken 

 Byzantinsk kunst til Giotto 

 Tidlig og højrenæssance 

 Senrenæssance og renæssancen nord for Alperne 

 Barok og rokoko 

 Klassicisme og romantikken 

 Impressionisme, symbolisme og postimpressionisme 

 Kubisme og ekspressionisme 

 futurisme, neoplasticisme, dadaisme, surrealisme og eksistentialisme 
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 efter 2. verdenskrig, herunder samtidskunst 

 dansk kunst efter 1880 

 

Teoretiske opgaver:  

 Analyse af forskellige værker i fællesskab 

 Formalanalyse af Rafaels værk: Marias trolovelse – skriftlig aflevering 

 

Visualiseringsøvelser: 

 fremstilling af ”hulemaleri” med rent pigment, kul og fingre 

 gengivelse af græske søjler med betegnelser 

 design og fremstilling af eget illuminerede bogstav 

 design og malerisk udførelse af eget kirkemosaikvindue 

 fotografisk tableux over maleri af Giotto 

 fotografisk tableux over renæssancemaleri 

 Trompe l’oeil tegninger i rundspejl 

 kultegning: chiaroscuro-selvportræt  

 opstilling med diverse rekvisitter og indstilling af teaterspots for dramatisk 

effekt 

 stillebenmaleri i A3 med akrylfarver 

 

Omfang 

 

Ca. 42 lektioner. 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 Billedkunstens udvikling og de skiftende stilperioder som udtryk for 

samfundsudviklingen 

 Nye kunstformer – installation, land art, video 

 Selvstændig research 

 At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader 

 At skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk tilgang 

 At kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk 

 At skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse 

perioders væsentligste træk 

 At arbejde praktisk og teoretisk med gengivelsesstrategier 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, klassediskussioner, individuelt arbejde med 

visualiseringsøvelser, IT baseret arbejde og portfolio. 

 

 

 

Titel 4 

 

Arkitektur  

Indhold Vi har arbejdet praktisk og teoretisk med arkitektur og arkitekturanalyse med vægt på 

bygningers ydre. Vi har beskæftiget os med de arkitekturhistoriske perioder. Der  

sigtes mod, at kursisterne bliver i stand til at kommunikere om særlige træk ved de 

forskellige perioder. Den praktiske opgave; At tegne et ønskesommerhus på en  

nordvendt skråning.  
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Kernestof: 

Henrik Scheel Andersen m.fl.; Billedkunst, s. 80-81, s. 87-88. (arkitekturanalyse). 

 

Supplerende stof: 

Egne power-points: 

 Arkitektur, klassicisme til modernisme 

 Arkitektur, postmodernisme til nu 

 

Visualiseringsopgaver 

 design og visualiser dit drømmesommerhus i målfast plantegning og opstalt samt i 

model 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner. 

Særlige 

fokuspunkter 

 Arkitekturhistorie – periodekendskab og karakteristika.  

 Grundplan og opstalt 

 At introducere til arkitektur og arkitekturanalyse 

 At forstå arkitektur ud fra formelle parametre såsom; funktion, konstruktion, 

udseende og idé 

 At arbejde praktisk og teoretisk med rum. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt eller pararbejde med visualiseringsøvelser, IT baseret 

arbejde og portfolio. 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Eksamensprojekt 

Indhold Kursisterne får stillet en opgave under et fælles tema.  

Produktet skal være et værk på flader, det kan være analog eller digitalt. 

 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner. 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Selvstændigt arbejde med idéudvikling og udførelse af projektet. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg til projektet, individuelt projektarbejde. 

 


