Billedkunst B
1. Fagets rolle
Faget billedkunst beskæftiger sig med kunstens billedmedier, dvs. maleri, skulptur, arkitektur,
installationskunst mv. Faget giver indsigt i arbejdet med billedkunsten, og faget integrerer det praktiske
og teoretiske. De visuelle udtryk undersøges som værende afhængige af tid, grønlandsk henholdsvis
international kultur og individ, både i forhold til udformning, analyse og fortolkning. Der arbejdes med
forskellige billedformer, og faget giver eleverne betingelser for at opleve og forstå den skabende proces
og de visuelle udtryk.
2. Fagets formål
Viden og færdigheder
Eleverne have en sådan viden og sådanne færdigheder i billedkunst, at de er fortrolige med de
materialer, der indgår i den kunstneriske skabelsesproces. Eleverne skal kunne analysere og fortolke et
visuelt materiale. Eleverne skal kunne anvende fagets terminologi og grundbegreber samt have et
nuanceret kendskab til udvalgte stilperioder.
Lærings- og arbejdskompetencer
Eleverne skal i arbejdet med faget kunne vælge mellem forskellige metoder og strategier til at løse
visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde af egne og andres billeder. Eleverne skal
kunne arbejde selvstændigt med de faglige opgaver.
Personlige og sociale kompetencer
Eleverne skal kunne kommunikere om visuelle udtryk, kunne kommunikere ved hjælp af visuelle
udtryk, kunne reflektere over deres egne udtryksformer og kunne forklare forskellen mellem personlig
kunstoplevelse og analytisk tilgang.
Kulturelle og samfundsmæssige kompetencer
Eleverne skal ud fra et almendannende perspektiv kunne redegøre for kunstens rolle i samfundet.

3. Læringsmål og indhold
3.1 Læringsmål
Eleverne skal kunne:
a) demonstrere sikker og nuanceret brug af og viden om billedkunstens grundbegreber og deres
betydning, herunder materialer, farver, komposition,
b) redegøre for relevante kunsthistoriske perioder,
c) beherske forskellige arbejdsteknikker inden for tegning og maleri og andre kunstneriske
udtryksformer,
d) analysere et varieret billedmateriale og
e) forholde sig til billedkunstens temaer og reflektere over disse.

3.2 Kernestof
Kernestoffet er:
a) praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flade, med skulptur, med arkitektur og med
installationskunst eller et andet veldefineret kunstfagligt emne,
b) væsentlige aspekter af kunstens udvikling i Grønland, herunder kunst fra de seneste 10-15 år,
c) udvalgte værker fra andre arktiske kulturer,
d) udvalgte internationale værker fra før og efter 1750 samt kunst fra de seneste 10-15 år,
e) to af følgende tre analytiske synsvinkler: den formanalytiske, den betydningsanalytiske og den
socialanalytiske og
f) praktisk og teoretisk arbejde med mindst to forskellige gengivelsesstrategier samt nogle overvejelser
bag disse metoder.
3.3 Supplerende stof
Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet eller inddrager nye faglige områder på en
sådan måde, at fagets historiske, nutidige og samfundsmæssige aspekter bliver fremhævet. I det
supplerende stof kan man inddrage supplerende værker, anvendelsesrettede opgaver, udstillingsbesøg,
arkitekturhistoriske byvandringer, kunstfilm, kunstnerbesøg mv. Som i kernestoffet skal også det
supplerende stof i videst mulige omfang perspektiveres til både grønlandske og internationale forhold.

4. Undervisningens tilrettelæggelse
4.1 Didaktiske principper
a) Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes faglige niveau og viden.
b) Undervisningen tilrettelægges, så den i videst muligt omfang har karakter af en læringsdialog mellem
lærer og elever.
c) Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem forskellige undervisningsformer
d) Undervisningen tilrettelægges, så elevernes interesser og behov tilgodeses, så eleverne får mulighed
for at opleve faget som spændende, relevant og vedkommende.
e) Undervisningens tilrettelægges, så der både er faglige progression i de enkelte forløb og temaer såvel
som progression i udvikling af fagsprog og terminologi, så eleven gradvis opøves i mere selvstændige
arbejdsformer og kompleks tænkning.
f) Undervisningens tilrettelægges, så der i videst mulige omfang perspektiveres til det omgivende
samfund.
Undervisningen skal tilrettelægges i et forløb, som udvikler sig fra lærerstyring til selvstændigt arbejde.
I undervisningen skal eleverne opfordres til at stille selvstændige spørgsmål til forskellige måder at
anskue kunst på. Eleverne skal øves i brugen af fagets terminologi og i at udtrykke sig mundtligt om
fagets emner. Undervisningens praktiske elementer sammentænkes og samordnes med relevant teori, så
teori og praksis på hver deres måde udforsker de samme tematiske problemstillinger. Det praktiske
arbejde er primært et middel til at opfylde læringsmålene.

4.2 Arbejdsformer
Fagets arbejdsformer veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor
eleverne arbejder individuelt eller i grupper. Klasseundervisning og kursusforløb giver eleverne
teoretiske og praktiske redskaber, som de kan bruge i arbejdet med konkrete projekter. Der arbejdes med
enkel billedkommunikation og med at visualisere de teoretiske elementer. Der skal fokuseres på
undervisningsformer, der tager højde for elevernes udvikling af fagsprog, refleksion og evne til visuel
tænkning.
It integreres naturligt i undervisningen som kommunikationsmiddel, som udtryksmiddel, som
billedproduktivt medie, som informationssøgning og som kunstnerisk billedmedie.
Elevernes arbejder skal i så vid udstrækning som muligt løbende præsenteres uden for faglokalet.
Undervisningen skal tilrettelægges, så den både tilgodeser elever, der har undervisningssproget som
førstesprog og som andetsprog.
Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsninger, det vil sige research, valg, fravalg og
resultater, skal samles i en port folio. Billedmateriale og litteratur samles ligeledes i port foliet, som dels
skal omfatte materiale fremstillet af eksaminanden selv, og dels fotografier og reproduktioner fremstillet
af andre. Eleven redigerer sin port folio, så teoretiske og praktiske problemformuleringer,
researchmateriale og løste opgaver tydeligt formidles bl.a. til brug for den løbende evaluering og prøven
i faget.
Imod slutningen af undervisningsperioden bruges 20-30 lektioner af den samlede undervisning til et
selvstændigt, individuelt projekt, hvor eleven arbejder ud fra en problemformulering, som udspringer af
et emne, der har været behandlet i undervisningen. Resultatet af projektet dokumenteres bl.a. til brug for
prøven i faget.
4.3 Fagsprog
Undervisningen skal tilrettelægges, således at der arbejdes systematisk med udvikling af elevernes
fagsprog og forståelse og anvendelse af fagets terminologi. Undervisningens skal tilrettelægges, så
elevernes gradvis opnår en sikkerhed i forståelse og brug af før-faglige begreber.
4.4 Samspil med andre fag
Undervisningen skal tilrettelægges, så der i perioder arbejdes tværfagligt og drages paralleller til andre
fags vidensområder. I musik kan eleverne arbejde med billeder til brug for musikvideoer. I sprogfag kan
eleverne illustrere en udvalgt tekst.

5. Evaluering
5.1 Løbende evaluering
Elevens arbejde, progression og selvevaluering dokumenteres i port foliet. Med udgangspunkt i port
foliet vurderes elevens arbejde løbende i forhold til de stillede opgaver. Eleven redigerer sin port folio,
så teoretiske og praktiske problemformuleringer, researchmateriale og løste opgaver tydeligt formidles.
Ved tilrettelæggelsen af det teoretiske og især det praktiske arbejde skal eleverne gøres bekendt med,
hvad der konkret forventes. Ud fra undervisningsforløbene evaluerer lærer og elev i fællesskab
elevernes arbejdsprocesser og produkter.

5.2 Prøveformer
Der afholdes en mundtlig prøve, og skolen vælger for den enkelte klasse mellem nedenstående
prøveformer:
Prøveform a
Mundtlig prøve på grundlag af opgaver, der omfatter centrale faglige elementer.
Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid, inklusiv ophængning af eksaminandernes arbejder og
eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
Det enkelte eksamensspørgsmål besvares ved hjælp af eksempler fra eksaminandens port folio jf. punkt
4.2. Eksaminationen er todelt. I første del besvarer eksaminanden eksamensspørgsmålet med
udgangspunkt i port foliets indhold. Besvarelsen uddybes i en efterfølgende samtale. Anden del består af
eksaminandens præsentation af det selvstændige projekt. Præsentationen efterfølges af en uddybende
samtale. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. Hele port foliet kan inddrages i
eksaminationen.
Prøveform b
Mundtlig prøve på grundlag af en opgave til hver eksaminand, som tager udgangspunkt i
eksaminandens port folio. Opgaven formuleres af eksaminator inden for et emne, der er valgt af
eksaminanden og godkendt af eksaminator.
Eksaminationstiden er ca.30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid til at
udarbejde opgavebesvarelsen, dog ikke mindre end 24 timer. Den sidste del af forberedelsestiden
anvendes til ophængning af eksaminandernes arbejder.
Eksaminationen er todelt. I første del redegør eksaminanden for opgavebesvarelsen med udgangspunkt i
port foliets indhold. Redegørelsen uddybes i en efterfølgende samtale. Anden del består af
eksaminandens præsentation af det selvstændige projekt. Præsentationen efterfølges af en uddybende
samtale. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. Hele port foliet kan inddrages i
eksaminationen.
Selvstuderende
Selvstuderende skal udarbejde en port folio, som er relevant i forhold til fagets læringsmål og indhold.
Port foliet skal indeholde elevens egenproduktion, reproduktioner og værker lavet i samarbejde med
andre samt relevant litteratur. Eksaminanden bruger port foliets indhold til at demonstrere, at
vedkommende har nået læringsmålene. Selvstuderende skal gå til eksamen efter prøveform a.
5.3 Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til fagets
læringsmål. Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering.

