
billedkunST C-niveau

i billedkunst vil du komme til at arbejde med billeder i bred 
forstand, dvs. med tegninger, malerier, skulpturer, arkitek-
tur, installationer og skærmbilleder. Der er ikke noget krav 
om, at du skal være god til at tegne og male, når du begyn-
der, men det er en fordel, at du har lyst til at prøve det / 
lære det!

Du vil desuden lære om billedkunst igennem teoretiske og 
praktiske opgaver. 

Et eksempel på et undervisningstema kan være temaet 
”Mennesket”. her arbejder vi teoretisk med, hvordan frem-
stillingen af mennesket ændrer sig fra forhistorisk tid til i 
dag. De praktiske øvelser kan være at arbejde med kropsi-
dealer, selvfremstilling og selviscenesættelse i f.eks. teg-
ning, foto og skulptur.

Et særligt område er at kunne kommunikere ved hjælp af 
billeder, f.eks. plakater. på Tornbjerg har vi den tradition, at 
billedkunsteleverne laver plakater til skolens idrætsdag. 
alle på skolen stemmer så om, hvilke 3 plakater der er de 
bedste, og vinderplakaterne bliver hængt op ved skolens 
idrætsarealer.

i fagets teoretiske del analyserer vi kunst fra fortid og nu-
tid. Du kommer på museumsbesøg, hvor du lærer om stil-
retninger og samtidskunst (kunst fra de sidste 5 år). i den 
forbindelse løses konkrete opgaver, som har til hensigt at 
gøre dig mere opmærksom overfor billeder, arkitektur og 
skulptur.

faget afsluttes med en portfolio-prøve, dvs. en prøve, der 
tager udgangspunkt i dine billedanalyser, noter fra under-
visningen og praktiske opgaver.

C-niveauet kan senere i gymnasiet hæves til et B-niveau. 
Kernestoffet på de to niveauer er det samme, men kravene 
til den analytiske fordybelse og det selvstændige arbejde 
er højere på B-niveauet.

Har du lyST Til

  at få træning i at se på billeder og i at 

kommunikere ved hjælp af billeder

   at analysere visuelle fænomener 

indenfor arkitektur, billedkunst og 

skulptur ud fra forskellige metoder

- så er billedkunst noget for dig
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