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Titel 

 

 
1. 

 
Arkitektur: Det klassisk og det moderne. 

 
2. 

 
Rum og renæssance - et forløb med billeder i flade. 

 
3. 

 
Pop art og Farve – Et forløb med billeder i flade.  

 
4. 

 
Kunsten at maskere sig – Et forløb om form og betydning. 

 
5. 

 
Eksamens projekt: Parafrase 

 
 
 
Titel 1. Arkitektur: Det klassisk og det moderne. 

https://vucstorstrom.instructure.com/courses/3365


Indhold.  
 Kernestof: 

- Perspektiver i kunsten fra Temaer i kunsten 2. s. 17-19 og 
25-26 

- Episode 4 i sæson 1 af serien Abstract: The Art of Design 
om den danske arkitekt Bjarke Ingels. 

- - Grundbog i kunst og arkitektur:  
s. 21-25, Renæssancen s. 25-28,, Modernismen s. 37-44, 
Postmodernisme/senmoderne s. 47-52 

Supplerende Materiale:  

- Biblioteket I Nyk. F (moderne) og Frimurerbygningen i Nyk. F 
(klassisk).  

Praktisk og teoretisk arbejde.  
- A3 med klassisk og moderne formsprog. 

- Billeder af klassiske og moderne bygninger i Nykøbing (Foto). 
- Tegnede noter til fremlæggelser af arkitekturperioder. 

- ”Tegneserie” af arkitektur tidsperioder 
- 5 skitser til pavillon. 
- 1 model af pavillon 

- Kollage (må godt være digital) af inspiration og ideudvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

billeder og ex. på samtidskunst installationer. 
 
”Arkitektur” var et procesorienteret projekt med innovativ og 

kreativ tilgang, resulterende det individuelle værk; ”Arkitektur 
pavillion”. Forløbet havde en teoretisk del hvor eleverne 

blev introduceret til de forskellige arkitekturperioder med 
særligt fokus på skellet imellem det klassiske og 
moderne. En analyse del hvor eleverne fik mulighed for at 

analysere bygninger ud fra de tillærte arkitekturbegreber. 
 
 

 
 Et modelbyggeri med afsæt I den enkelte kursists 

idegenerering  
 

Ikke vestlig kunst før 1800 og i dag ældste nulevende kultur; Hule 
malerier, kalk malerier og Bayeux tæppets 



 

Omfang. 2 uger =  12 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

- Introduktion til idegenerering: den kreative og innovativ proces 
som visualiseringsopgave 

- Kommunikere ved brug af rumlige virkemidler: (bygge en model) 
- Kommunikere ved brug af visueller virkemidler (lave en 

collage/slideshow) 
- Analyse af klassisk og moderne formsprog.  
- Øvelse i at beskrive: med relevante fagudtryk og historisk overblik. 

- Demokratisk og international dannelse: Forståelse for arkitekturens 
gensidige indflydelse på samfundets opbygning.  

 
 

Øvrige Studiekompetencer:  
Strukturering af viden samt ”aktiv lytning” i gruppe 
fremlæggelser. 

Væsentligse  
arbejdsformer 

- Gruppe arbejde (vidensdeling og fremlæggelser). 
- Individuelt arbejde (især projektopgaven) 
- Mindre praktiske øvelser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel 2. Renæssancen og rumlige virkemidler 

Indhold kernestof: 

 
- Ekskursion: Kloster kirken Nykøbing Falster med rundvisning.  
- Ind i maleriet s 18-24: Kapitel Rum og Flade. 
- Billedkunst bog s25 – 27: Lyset som virkemiddel.  
- Billedkunst bog s85 om Renæssance. Historisk og 

kunsthistorisk del.  
- Anne Gyrite Schütts film om centralperspektivet 
- Lærer oplæg om renæssancen: nedslag i udvalgte 

kunstværker fra rennæssancen.  
 
Supplerende materiale:  

- Artikel fra Religion.dk Michelangelos kirkekunst vakte foragt: 
https://www.religion.dk/viden/michelangelos-kirkekunst-vakte-
forargelse-i-kirken 

 
- Film: Geniet Michelangelo: 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=2&pageSize=6&search=michelangelo&orderby=title&
SearchID=607030d0-0494-44b1-a6a0-
eb0558c5d895&index=3 
 

- Kahoot: Renæssancen og de rumlige virkemidler 
 

Omfang 3 uger -15 lektioner  

https://www.religion.dk/viden/michelangelos-kirkekunst-vakte-forargelse-i-kirken
https://www.religion.dk/viden/michelangelos-kirkekunst-vakte-forargelse-i-kirken
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=2&pageSize=6&search=michelangelo&orderby=title&SearchID=607030d0-0494-44b1-a6a0-eb0558c5d895&index=3
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=2&pageSize=6&search=michelangelo&orderby=title&SearchID=607030d0-0494-44b1-a6a0-eb0558c5d895&index=3
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=2&pageSize=6&search=michelangelo&orderby=title&SearchID=607030d0-0494-44b1-a6a0-eb0558c5d895&index=3
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=2&pageSize=6&search=michelangelo&orderby=title&SearchID=607030d0-0494-44b1-a6a0-eb0558c5d895&index=3


Særlige 
fokuspunkter 

- Vekselvirkning imellem teori og praksis: Introduktion til og 
afprøvning af forskellige rumlige virkemidler. Mindre 
visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde, 
(egne og andres.) 
 
- Øvelse i at se og beskrive et billedes formelle rumlige virkemidler 
formanalytisk. 

- Øvelse i at beskrive hvad der kendetegner renæssancen som 
kunsthistorisk periode samt evnen til at analysere et værk som 
tilhørende renæssancen. 

- Analyse af et billedes dybdeorienterede virkemidler samt 
anvendelse af relevant fagterminologi på elementært niveau. 

- Anvende og kommunikere ved brug af visuelle virkemidler og 
komposition: Moderne remake af renæssance maleri som 
fotografi. 

- idegenerering: den kreative og innovativ proces: 
Konceptualisering og visualiseringsopgave 

 
- Valg og fravalg i æstetiske processer i eget billedarbejde. 
 
 

Øvrige Studiekompetencer: 
- Anvendte værker, perioder og øvelser knytter faget til 
historie og matematik.  

 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Gruppearbejde med analyse af renæssanceværker og 
de rumlige virkemidler. 

- Individuel fordybelse i egne rumlige værker.  

- Læreroplæg om renæssancen og de rumlige 

virkemidler.  

- Projektarbejde: procesorienteret med færdigt projekt 
arbejde lavet i grupper eller individuelt.  

 



Titel 3 Pop art og farve 

Indhold Kernestof:  
- Andy Warhol spiser en burger video: 
https://channel.louisiana.dk/video/jorgen-leth-andy-warhol-eating-
hamburger (Links til en ekstern webside.) 
 
- Jørgen Leth forklarer Andy Warhol dspiser en burger Video:  
https://vimeo.com/15784548 (Links til en ekstern webside.) 

-”Pop art” i ”Temaer i kunsten – grundbog til billedkunst” af Jonas 
Wolter, s 109-114. 
 
- Pop art og farve lærer oplæg med eksempler på kunstværker og 
farvekontraster.  
 
- Ittens farvecirkel 
 
- Farve: S28 – 33 i Bogen Billedkunst.  
 
Supplerende materiale:  
 
- Farve tekst i Kunstens Stemmer på Systime 
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=166#c743 (Lin
ks til en ekstern webside.) 
 
- Flippity flip spil om farve.  
Link 
 
- Eksempel på farveanalyse:  

Thibeaud farveanalyse.pdf  
 
Abstract you: App til apple: 
https://apps.apple.com/us/app/abstract-you-pop-art-
effects/id945968470< 

 
 

 

Omfang 3 uger =  15 lektioner 

https://channel.louisiana.dk/video/jorgen-leth-andy-warhol-eating-hamburger (Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://channel.louisiana.dk/video/jorgen-leth-andy-warhol-eating-hamburger (Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://vimeo.com/15784548
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=166#c743
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=166#c743
http://www.flippity.net/fc.asp?k=13baYLX4MCS_1jm2J3TiyYtz7hYNRAOY7WsqCFkUdOTk
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5112/files/554095/download?wrap=1
https://apps.apple.com/us/app/abstract-you-pop-art-effects/id945968470%3c
https://apps.apple.com/us/app/abstract-you-pop-art-effects/id945968470%3c
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5112/files/554095/download?wrap=1


Særlige 

fokuspunkt
er 

- Farveteori samt farve analyse og anvendelse af relevant 
fagterminologi på elementært niveau. 
 

- Øge forståelsen for forskellen imellem personlig smag og analytisk 
tilgang.  

 

- koblingen imellem pop-art som kunstnerisk periode og periodens brug 
af farver.  

 

- Forståelse for forskellen på finkultur og lavkultur: Hvad er 
populærkultur. Fokus på forbindelsen imellem hverdagen og kunsten. 

 

- Beskrive hvad der kendetegner Pop-art som kunstnerisk 
genre samt evnen til at analysere et værk som værende 

pop-art. 
 

- Anvende og kommunikere ved brug af farve og komposition: 
og komposition: Eget Pop – art værk.  

 

- idegenerering: den kreative og innovativ proces: 
Konceptualisering og visualiseringsopgave 

 

- Valg og fravalg i æstetiske processer i eget 
billedarbejde. 
 

 

Øvrige Studiekompetencer;  

- At disponere /  strukturere sit stof og at formidle både skriftligt 
og mundtligt. 

- Forståelse for billedkunstfagets tilknytning den brede visuelle kultur. 
Hvad kan faget bruges til / hvor møder vi faget.   

 

 
Væsentligst
e 
arbejdsform

er 

Dette forløb har været en vekselvirkning mellem 
klasseundervisning og individuelt arbejde (evt. gruppe) – 
Gruppearbejde mht. farveteori opgave samt individuelt arbejde med 

eget værk. Klasse oplæg om realisme og modernisme/ den tidlige 
ekspressionisme. Skriftlig afleveringsopgave – en 

komparativanalyse af valgt realistisk og ekspressivt værk. 

Titel 4 Kunsten at maskere sig 



  

Indhold Kernestof:  
 
- Lærer oplæg om masker med kunsthistoriske nedslag, den 
”usynlige” maske, Frontstage/backstage, 
 
- Edvard Munch: Skriget 1893 og Edward Munch: Kvinde i 3 
stadier, Pia Arke: De tre gracier, 1993, Boticelli: Primavera, 
1470-80  
 
Film: Joker, 2019, (Set på Netflix) 
https://www.imdb.com/title/tt7286456/ (Links til en ekstern 
webside.) (Et par elever så filmen ”The Mask” i stedet.) 
 
- Kunstens stemmer kapitel A.2.1 Panofsky: Ikonografi/ikonologi: 
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=243 (Links til 
en ekstern webside.) 
 
Analyse metoder i kunstens stemmer:  
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=136&L=0 

- Tekst om Erving Goffman:  
https://samfundsfag-
c.systime.dk/index.php?id=640#c3782 (Links til en ekstern 
webside.) 

-Uddybende tekst om Jungs arketyper: 
https://www.verywellmind.com/what-are-jungs-4-major-
archetypes-2795439 (Links til en ekstern webside.) 

-Maskerne fra Nunivak Island: https://natmus.dk/historisk-
viden/verden/arktis/5-thule-ekspeditionen/masker-fra-nunivak-
island/ ( 

Supplerende materiale:  

- Anmeldelse af filmen Joker:  
https://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/?tag=joker (Links til en 
ekstern webside.) 
 
- Video: Internettets betydning for individet Luk samfundet op!: 
https://vimeo.com/222346573 (Links til en ekstern webside.) 

Artikel om Pia Arke: https://kunsten.nu/journal/hvad-glor-du-
paa/ (Links til en ekstern webside.) 
 
Artikel om Grønlandsk maskedans 
https://visitgreenland.com/da/artikler/tromme-og-maskedans-i-
groenland/ (Links til en ekstern webside.) 
 
Analyse metoder i kunstens stemmer:  
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=136&L=0 

 

https://www.imdb.com/title/tt7286456/
https://www.imdb.com/title/tt7286456/
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=243
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=243
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=136&L=0
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640#c3782
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640#c3782
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640#c3782
https://www.verywellmind.com/what-are-jungs-4-major-archetypes-2795439
https://www.verywellmind.com/what-are-jungs-4-major-archetypes-2795439
https://natmus.dk/historisk-viden/verden/arktis/5-thule-ekspeditionen/masker-fra-nunivak-island/
https://natmus.dk/historisk-viden/verden/arktis/5-thule-ekspeditionen/masker-fra-nunivak-island/
https://natmus.dk/historisk-viden/verden/arktis/5-thule-ekspeditionen/masker-fra-nunivak-island/
https://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/?tag=joker
https://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/?tag=joker
https://vimeo.com/222346573
https://kunsten.nu/journal/hvad-glor-du-paa/
https://kunsten.nu/journal/hvad-glor-du-paa/
https://visitgreenland.com/da/artikler/tromme-og-maskedans-i-groenland/
https://visitgreenland.com/da/artikler/tromme-og-maskedans-i-groenland/
https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=136&L=0


Omfang 3 uger =  21 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

- Uddybet forståelse for spændet imellem form / indhold og 
tilknytningen imellem visuel kultur og hverdag. 
 
- Bekendtskab med masken som både konkret, abstrakt og 
metaforisk. 
 
- Beskrive hvad der kendetegner maskens visuelle æstetik. 
 
- Bekendtskab med Jungs teori om Maske og Persona. 

- Analysere visuel kultur (SOME) ud fra Goffmans 
Facework teori. 

 
- Bekendtskab med Panofskys betydningsanalyse og 
fagrelevante begreber.  

 
- Kommunikere via visuelle virkemidler: produktion af 

egne maske.  Eksperimentere med forskellige metoder 
og strategier til at løse visualiseringsopgaver i samspil 
med det analytiske arbejde 

 

- Omtanke og forklaring af valg og fravalg.  

 

- Undersøgelse af sammenhængen imellem maskens form og 
dens forskellige symbolske egenskaber / Kobling imellem 

formanalyse og betydningsanalyse i kunsthistorien og egne 
værker.  
 

 Øvrige Studiekompetencer;  

- Bekendtskab med vestlig OG ikke vestlig kunst. 

- Behandle emner i samspil med andre fag /  historie, 
psykologi og samfundsfag.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Arbejdsformerne har været en vekselvirkning mellem; Læreroplæg,  

teoretisk, analytisk og praktisk billedarbejde – Gruppe og 
individuelt arbejde og dialogbaserede læreroplæg på klassen, 

Afslutningsvis praktisk og skriftlig afleverings opgave som 
repetition på forløbet. 



  

Titel 5 Eksamensprojekter – og repetition 



Indhold Fællesemne til 
eksamensprojekterne; 
Parafrase 
 

 Kernestof: 
 

- Afsæt i lærer oplæg om 
samtidskunst og parafraser.  
 

- Billedkunstbogen. S 55: 
Samtidskunst.  

- Peter Rye Vadmand: 
Billedkommunikation: 

Tekst om Parafraser 

 
Supplerende materiale:  

 
Louisiana.dk 

Kunsten.nu 
Samtidskunst - film af Peter 
Kær 

SMK.dk 
 
Med udgangspunkt i et værk 

fra kunsthistoriens canon, skal 
eleven lave en fri 

omfortolkning af værket der 
gør værket relevant i en 
problemstilling der relatere til 

samtiden. Personlig eller ved 
at sætte et emne fra vores tid 

til debat.  
Eleven må selv vælge stilart 
og genre.  

 
Afleveringen skal inkludere: 

Analyse af det valgte værk.  
Analyse af eget værk – og 
perspektivering til det valgte 

værk. 
 
 



 Omfang Eksamensprojekt og repetition 3 
uger =  12 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 
- 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 samle 
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.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt arbejde med eksamensprojekter – vejledning efter 
behov. 
Oplæg fra underviser og aktiv lytning med notatskrivning.  


