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Titel 1.  Intro til faget Billedkunst C - Farvelære og farvecirklen som form - 
og betydningsanalytiske byggesten samt farvekontraster 

Indhold.  Intro til billedkunstfaget – Læreplan og ex. på nogle af de ældste billeder 

og ex. på samtidskunst-installationer.  

Farveteori og farvecirklen er det første forløb de studerende bliver 

introduceret til. Det er et forløb der både arbejder med den teoretiske, 

analytiske og praktiske del af billedkunst. Her er fokus at se hvad farver er 

og hvad de forskellige farver kan i forhold til kendte kunstværker.  

  
Formanalytisk; arbejde med primær, sekundær og tertiære farver og deres 
brug samt symbolik. Der vil også være fokus på forskellene mellem farver 
der arbejder med rum sat over for farver der arbejder fladeorienteret.   
Betydningsanalytisk; hvad kan farver symbolisere og hvad handler 



farvelære om? Herunder farve konnotationer og Ittens farvecirkel. Holdet 

kigger også på forskellige farvekontraster.   
Forløbet har både klasseundervisning, samarbejde øvelser, 

hjemmeopgaver, kreative øvelser og teoretisk læsning.   

 

It,: canvas og informationssøgning.  
Kernelitteratur;   
Andersen, Henrik, Scheel og Laursen,Ole, Billedkunst. Metode, kronologi, s. 

36-40,159-161, 163,164 (Farve. Virkelighedsgengivelse og ekspressivitet).  

Supplerende stof.:   

DVD.: Dr Undervisning, Den farvede verden (Farver i billedkunsten) 
Individuelt valgt billedmateriale såvel kunstens som kulturens.  
Suppl.litt.; Netflix afsnit: Det abstrakte - om Olafur Eiasson og hans brug 
af farver, lys og hans fascination af regnbuer i hans installationer.  
 

Omfang.  3 uger = 15 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter  

Eksperimentering med farver, farveblanding, valør effekt og et kig på 

akromatiske farver. Blandingsark, kreativ skitser og en undersøgelse af 

hvad farverne kan inden for den kreative proces. 

Beskrive visuelle karakteristiske træk, anvende relevant fagterminologi på 

elementært niveau om farvelære, kommunikere om visuelelle fænomener, 

form- og betydningsanalyse.  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Aktiv lytning ved klasseundervisning, notetagning, farveøvelser og 
opgaveark og selvstændigt analysearbejde af udvalgte værker (blendet 
undervisning).   

  

  

 

 

 

 

 

 

Titel 2.  

  

Rum - et forløb med billeder i flade sat over for dybdeillusion i 
renæssancen, barokken, realismen & samtidskunsten.  

  
Indhold  Formanalytisk problemstilling; hvordan kan der skabes rum i et fladt 

billede? Og betydningsanalytisk; hvilken betydning kan afkodes i udvalgte 

billedrum?  

Dansk og vestlig malerkunst før og efter 1800, fokus på perioder der 

bygger på at gengive verdenen som SET, primært renæssance og barokken 

men også realismen, og afslutningsvis, sammenligning med 

samtidskunsten.  

Afprøvning af forskellige rumskabende virkemidler; forskellige former for 

perspektiv, rum og lys – fokus på det håndværksbasserede udtryk - 

udtryksformer; alle; tegning – individuelt valgt; tegning, collage eller 



digitaltegning.  

Digitale kompetencer; canvas, teams 
Innovation og kreativitet; Gruppeopgave med visualisering af rumlige 

virkemidler; hvordan vil I gøre? Samt i ”eget fordybelsesværk”, udfordres 

egen kreativitet mht. valg af virkemidler og udtryksform.  

Litt.; kernestof:  
Busk,Charlotte Katrine,Billedkunst bogen- form, indhold og kontekst, (ibog) 8 

(udg.2 20-24) (rummet),9 (udgave 2 25-27) (lyset), 85 (renæssance)  
Frayling, Christopher m.fl.Politikens 3D guide Kunst,3 (nadverscener)  

Høyer, Bodil,Tegning.Tone.Streg.Mellemrum,25 (lys/skygge -kopiogave)   

Lauritsen,Ane Brahm og Busch,Maria,Friberg,Ind i maleriet,18-24 (Rum og 

flade)  

Dvd; Schüt, Anne Gyrite uds.6 om centralperspektiv.  
Supplerende stof:   

DR2; Geniet Michelangelo.  

Net søgning på udvalgte værker 

Omfang  
  

3 uger -21 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter  

Afprøvning af forskellige rumlige virkemidler - visualiseringsopgaver i 

samspil med det analytiske arbejde, egne og andres.   

Forklare valg og fravalg i æstetiske processer i forhold til eget 

billedarbejde.  

Beskrive renæssancen som udvalgt periode og forstå den elitære visuelle 

kulturs karakteristiske træk. 

Anvende relevant fagterminologi på elementært niveau, og kommunikere 

om visuelle virkemidler; rumlige og fladeorienterede virkemidler samt lys 

som virkemiddel.  

Gennem analyse, af egne og kunstens værker, demonstrere viden om 

fagets identitet og metode, og forstå forskellen mellem personlig smag og 

analytisk tilgang.  Anvendte værker og perioder, knytter faget billedkunst 

sammen med fagene dansk, filosofi og historie. Afprøvning af 

centralperspektivet.  

Praktisk og teoretisk arbejde med skabende processer.  
Portfolio.  

Øvrige studiekompetencer; Klasserumskultur – at bidrage i 
gruppearbejde  
+ fortsættende; aktiv lytning og konstruktiv feedback.  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Gruppearbejde med visualiseringsopgave af rumlige virkemidler og 

analyse opgaver +individuel fordybelse i egne rumlige værker.   

Film om centralperspektivet samt repetition og afrunding af forløb.  

Arbejdsformerne har været en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk 

billedarbejde.   

Net søgning.  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3  Impressionisme, Ekspressionisme og Kubisme – et forløb med 

billeder med dybde og flade + primitivisme og japanske og kinesisk 
ikke vestlig kunst 

Indhold  Et teoretisk og praktisk forløb med fokus på den overordnede - såvel 

formalistisk- som betydningsanalytiske - problemstilling: Hvad er 

impressionisme, ekspressionisme og kubisme? Hvordan ser de 

forskellige ismers formsprog ud? Hvilken ide´ ligger bag 

impressionismens, abstrakte ekspressionismens og kubismens 

udtryksformer?  

Form- og betydningsanalyse til at forstå visuelle fænomeners form, 

indhold og kontekst, samt bagvedliggende ideer og strategier. Fokus på 

den komparativ analyse i forhold til de kunstperioder som de studerende 

allerede har været igennem, sat over for kunstperioderne fra dette 3 

forløb. De studerende skal kunne observere, analysere og diskutere 

forskellene og lighederne mellem de forskellige kunstperioder og deres 

kunstneriske karakteristika.   

Fremstilling af egne værker inspireret af bl.a. Asger Jorn eller Piet 

Mondrian i forhold til modernismen og den abstrakte ekspressionisme. 

  
Dansk og vestlig billedkunst efter 1800 og med eksempel på ekspressive 

og abstrakte samtidskunstnere. Kunstnerisk proces mht. at afprøve 

impressionistisk, abstrakte ekspressionistiske og syntetisk kubisme 

udtryksformer – medie til øvelser: maleri, collage og tegning. 

Ikkevestlig kunst - intro til japanske træsnit (edo perioden), anime og 

manga som kunstform. Eleverne vil få muligheden for at tegne inden for 

den japanske manga tegnestil, se eksempler på anime som filmkunst først 

op til samtidskunsten.  

Digitale kompetencer; Canvas, evt. redigering af foto i selvvalgt 

billedprogram, søgning på nettet af valgt kunstner og værk(er), fotografer 

din billedskabende proces – gemt i canvas.  

Innovation og kreativitet; Kreativ proces med eget ekspressive værk 

(abstrakt ekspressionisme) – hvordan, hvorfor, hvilken idé? Planlæg din 

overordnede proces, så der er plads til justeringer under vejs / 



procesorienteret forløb. 

  

Litt.: kernestof:  
Andersen, Henrik, Scheel og Laursen,Ole, Billedkunst. Metode, kronologi, 

tema159-161, 163,164 (Farve. Virkelighedsgengivelse og ekspressivitet).  

Busk,Charlotte Katrine,Billedkunst bogen- form, indhold og kontekst, (ibog), 10  
(udg.2, 28-33) (farveteori)  

Woolf,Felicity,Malerier. Se og forstå, 28-29(ekspressionisme:Linie og form)  

Supplerende stof.:   

Japansek anime (Miyazaki - Ghibli film) 

Netflix film: Sky Ladder, Kinesisk samtidskunstner Cai der 

bruger fyrværkeri.  

It. søgning på begreber og valgte værker   

  

Omfang  

  

3 uger = 15 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter  

Forklare valg og fravalg i æstetiske processer i forhold til eget ekspressive 

billedarbejde.  

Udvælge, sammenligne og undersøge realismens formsprog og ide´ i 

forhold til impressionismen, ekspressionismen og kubismen. Elevernes 

eget arbejde skal indgå i materialet.   

Samle og formidle resultater af analyse- herunder beskrive karakteristiske 
træk for hhv.; realismen, den abstrakte ekspressionisme og japanske 

kunst.  
Anvende relevant fagterminologi på elementært niveau, og kommunikere 

om og ved hjælp af visuelle virkemidler, herigennem demonstrere viden 

om fagets identitet og metode.  

Forstå forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang  
Portfolio arbejde  
Gennemgang af hvad eleven skal have i deres portfolio, + om de får den 

hjælp de behøver fra mig.  

Øvrige Studiekompetencer; Konstruktivt samarbejde i gruppe og at 

bidrage i gruppearbejde.  

At disponere / strukturere sit stof og at formidle både skriftligt og 

mundtligt.  

 
Væsentligste 
arbejdsformer  

Dette forløb har været en vekselvirkning mellem klasseundervisning og 

individuelt arbejde (evt. gruppe) –   
Gruppearbejde mht. individuelt arbejde med egne værker. Skriftlige 

analyseopgaver og mundtlige komparativanalyser af valgte realistiske, 

ekspressive og ikke vestlige værker sat overfor hinanden.  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titel 4  Skulpturforløb – et forløb med gennemgang af skulpturens 
udvikling 

Indhold  I dette forløb undersøges hvad en skulptur er -og skulpturens 

virkemidler. Fokus på menneskeidealer hhv. i dag og i antikken og 

renæssancen, samt analyse af menneskefigurer fra perioderne; realisme 

og samtidskunst, herunder installationer og provokerende samtidskunst 

værker.   

Visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:  
før og efter 1800 og fra de seneste ti år, med hovedvægt på 
sidstnævnte periode forskellige værktyper, medier og udtryksformer, 
herunder digitale danske, vestlige og ikke vestlige udtryk, herunder 
international samtidskunst. 
Elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, 
indhold og kontekst ideerne og strategierne bag visuelle udformninger 
kunstneriske og innovative processer.  
Praktisk arbejde; Visualiseringsopgave af egne skulptur. 
Ostevoksskulptur ud fra kursistens eget valgte tema eller emne.  
Digitale kompetencer; Canvas og notatskrivning  
Innovation og kreativitet; Kreative og innovative processer mht.  
visualisering af skulpturens virkemidler, det statiske overfor det 
dynamiske samt det figurative overfor det non-figurative i 
skulpturkunsten.  
Besøg på Statens Museum for Kunst og Glyptoteket samt 
Rønnebæksholm. Fokus på elevernes evner til at fremlægge deres 
værkbetragtninger og at kunne fremlægge deres observationer for 
deres medkursister. Turen til København var også for at kursisterne 
kunne se skulpturgenren mere fysisk og til at kunne sammenligne 
antikkens skulpturfremstilling samt over for samtidskunstens 
skulpturværker.  
Kernestof:  
Andersen,Henrik,Scheel & Laursen, Ole, 
Billedkunst.Metode,kronologi,tema,  
55 (samtidskunst), 179-183 (renæssance og David) 202-204 
(Globalisering i dag og nye former i samtidskunsten)  
Busk,Charlotte Katrine,Billedkunst bogen- form, indhold og kontekst, 
(ibog), 47 (om antik og renæssance skulptur samt Bruddet med det 
klassiske kropsideal) (3 sider)  
Nielsen,Bo, Lars Tonnesen, Billedernes Fortælling, 70(skulpturens 



virkemidler) Samt net søgning   
Suplerende stof: Reklamens- og kulturens billeder   
 

 

Omfang  

  

1 ½ uger = 8 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter  

At eleverne forstår forskellen mellem personlig smag og analytisk 
tilgang eksperimenterer med forskellige metoder og strategier til at 
løse visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde  
med andres og egne værker forklare valg og fravalg i æstetiske 
processer udvælge, sammenligne og undersøge et relevant visuelt 
og rumligt materiale med udgangspunkt i et emne eller en  
problemstilling.  
Elevernes eget arbejde indgår i materialet samt formidling af 
resultater af undersøgelser, beskrive udvalgte perioder og visuelle 
kulturers karakteristiske træk, anvende relevant fagterminologi på 
elementært niveau, kommunikere om og ved hjælp af visuelle og 
rumlige virkemidler, herunder digitale, behandle emner i samspil 
med andre fag / historie, dansk og filosofi.    

 At eleverne demonstrere viden om fagets identitet og 

metoder Portfolio.   

Øvrige Studiekompetencer; Konklusion og afrunding af opgave -  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Arbejdsformerne har været en vekselvirkning mellem;   

Teoretisk og praktisk billedarbejde –Gruppe og individuelt arbejde og 

enkelte dialogbaserede læreroplæg på klassen, samt film om 

samtidskunst.  

Ekskursion til SMK for at kigge på skulpturkunst og værker fra de 

perioder vi har været igennem i undervisningen. Samt mundtlige 

fremlæggelser på besøg på SMK. Afslutningsvis skriftlig 

skulpturanalyseopgave af eget værk og repetition af forløbet.   

  

  

 

Titel 5  
  

Arkitektur: bolig og arkitektur som oplevelse.  

Indhold  Problemstilling; Hvordan ser modernistisk og dekonstruktivistisk 

arkitektur ud? Og hvilke ideer ligger bag disse arkitektoniske 

udtryksformer?  

Perioder og fokusområder: modernismens boligbyggeri (stilanalyse), 

og afkodning af det dekonstruktivistiske princip i forskellige 

arkitektur værker (stilanalyse) Visualiseringsopgaver i form af 

plancher eller tegninger af bl.a. organisk arkitektur, collage med 

kursisternes tanker og ideer til deres eget drømmehus samt modelbyg 

af en bygning.   

Litt.: kernestof.  

https://dac.dk/viden HYPERLINK "https://dac.dk/viden" –

https://dac.dk/viden%20HYPERLINK%20%22https:/dac.dk/viden%22


modernisme og dekonstruktivisme, samt video af lærer oplæg.  

Supplerende stof:  
Netsøgning på de to perioder  
https://www.youtube.com/watch?v=fwJB7KzDEbQ  (Hvordan man kan 
fremstille en arkitektonisk tegning ud af en organisk form).  
Netflix afsnit: Det abstrakte - Om Bjarke Engels og hans måde at gå til 
arkitektur på.  

Omfang  
  

1 uge – 7 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter  

Forstå forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang 
eksperimenterer med forskellige metoder og strategier til at løse 
visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med 
andres og egne værker forklare valg og fravalg i æstetiske 
processer udvælge, sammenligne og undersøge et relevant visuelt 
og rumligt materiale med udgangspunkt i et emne eller en 
problemstilling. Elevernes eget arbejde skal indgå i materialet 
samle og formidle resultater af undersøgelser beskrive udvalgte 
perioder karakteristiske træk anvende relevant fagterminologi på 
elementært niveau kommunikere om og ved hjælp af visuelle og 
rumlige virkemidler, herunder digitale behandle emner i samspil 
med andre fag der demonstrere viden om fagets identitet og 
metoder. Portfolio. 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Projektarbejde –Visualiseringsopgaver i form af planchefremstillinger- 

word eller lign. og skitse tegning eller 3d modelbyg.  

  

  

 

 

 

 

Titel 6  

  
Eksamensprojekter –og repetition  

Indhold  Fællesemne til eksamensprojekterne;  
”SAMTIDSKUNST”    
Med afsæt i; hvad er samtidskunst? Lav et værk der debatterer et emne 

fra vores tid. Analyse af eget værk samt perspektiveringer til 

samtidskunst som, på en eller anden måde, går i dialog med dit værk.  

Materialer til inspiration:  
http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx HYPERLINK 
"http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx"  HYPERLINK 
"https://kunsten.nu/undervisning-billedkunst-
2017/"https://kunsten.nu/undervisning HYPERLINK 
"https://kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/"- HYPERLINK 
"https://kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/"billedkunst 
HYPERLINK "https://kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/"- 
HYPERLINK "https://kunsten.nu/undervisning-billedkunst-
2017/"2017/ HYPERLINK "https://kunsten.nu/undervisning-
billedkunst-2017/"   

https://www.youtube.com/watch?v=fwJB7KzDEbQ
http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%20HYPERLINK%20%22http:/kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22https:/kunsten.nu/undervisning%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22billedkunst%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%222017/%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22
http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%20HYPERLINK%20%22http:/kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22https:/kunsten.nu/undervisning%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22billedkunst%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%222017/%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22
http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%20HYPERLINK%20%22http:/kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22https:/kunsten.nu/undervisning%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22billedkunst%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%222017/%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22
http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%20HYPERLINK%20%22http:/kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22https:/kunsten.nu/undervisning%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22billedkunst%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%222017/%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22
http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%20HYPERLINK%20%22http:/kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22https:/kunsten.nu/undervisning%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22billedkunst%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%222017/%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22
http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%20HYPERLINK%20%22http:/kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22https:/kunsten.nu/undervisning%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22billedkunst%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%222017/%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22
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http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%20HYPERLINK%20%22http:/kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22https:/kunsten.nu/undervisning%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22billedkunst%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%222017/%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22
http://kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%20HYPERLINK%20%22http:/kunstportalen.louisiana.dk/forloeb.aspx%22%20%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22https:/kunsten.nu/undervisning%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22billedkunst%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22-%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%222017/%20HYPERLINK%20%22https:/kunsten.nu/undervisning-billedkunst-2017/%22


Omfang  

  
Eksamensprojekt – ca. 2 uger = 12 lektioner  

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne skal kunne forstå forskellen mellem personlig smag og 

analytisk tilgang eksperimentere med forskellige metoder og 

strategier til at løse visualiseringsopgaver i samspil med det 

analytiske arbejde med andres og egne værker forklare valg og 

fravalg i æstetiske processer udvælge, sammenligne og undersøge 

et relevant visuelt og rumligt materiale med udgangspunkt i et 

emne eller en problemstilling.  

Elevernes eget arbejde skal indgå i materialet samlet og formidle 

resultater af undersøgelser beskrive udvalgte perioder og visuelle 

kulturers karakteristiske træk anvende relevant fagterminologi på 

elementært niveau kommunikere om og ved hjælp af visuelle og 

rumlige virkemidler, herunder digitale demonstrere viden om 

fagets identitet og metoder.  

Portfolio. Evaluering.  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Individuelt arbejde med eksamensprojekter – vejledning efter behov.  

  


