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Billedkunst: Fagsærtræk i innovationsprojekter 
 

Sagen og faget 
• Er der områder indenfor faget, som er særligt egnede til innovationsprojekter?  
• Er der metoder, modeller, teorier o.l. fra faget, som har en særlig praktisk relevans i forhold til at undersøge 

autentiske innovationssager? 

 

Billedkunst inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Faget benytter sig af æstetiske 

arbejdsprocesser, både praktiske og teoretiske, der kombinerer sansning og erkendelse. 

Faget har følgende særtræk, der er forudsætningen for innovative processer og tankegange: 

 det er kreativt nytænkende i praksis og teori 

 det forbinder det kreative og det teoretiske, eller sagt på en anden måde, det gør det 

teoretiske håndgribeligt og det kreative konceptuelt 

 det er billedskabende, billedanalyserende og billedformidlende 

 det arbejder med processen fra idé til færdige produkter. 

 

Fagets kombination af teori og praksis kommer til udfoldelse i løsningen af konkrete 

opgaver/problemer/udfordringer af visuel karakter. Det er kreativitetsfremmende og 

problemløsende. Altså et fag hvor eleverne får værktøjer til en kreativ tænkning og idegenerering, 

som kan anvendes i hele gymnasiets fagrække. 

 

Løsningen og faget 
• Er der eksempler på typer af løsninger, hvor faget har særlige muligheder?  

• Er der metoder, modeller, teorier o.l. fra faget, som har en særlig praktisk relevans i forhold til at udvikle løsninger? 

• Er der eksempler på typer af løsninger, hvor faget kan spille en særlig rolle i forbindelse med test, afprøvning eller 

evt. realisering af løsninger? 

• Er der metoder, modeller, teorier o.l. fra faget, som har en særlig praktisk relevans i forhold til at teste eller vurdere 

løsningers virkninger og konsekvenser? 

 

 

Billedkunst er i udpræget grad løsningsorienteret, idet det beskæftiger sig med, hvordan og med 

hvilke midler visuelle meddelelser formidles i praksis, både ved selv at arbejde med visuelle 

produkter og ved at analysere, hvordan andre har gjort det. 

Der kræves i billedkunst,  at eleverne selv arbejder praktisk med visuelle problemer og visuel 

formidling, og faget har bedømmelseskriterier, der gør det muligt at foretage en evaluering af 

elevernes arbejde. 

 

Fagspecifikke didaktiske metoder: 

 

Problemløsning og idegenerering. I faget arbejdes der med forskellige metoder til idegenerering fx. 

mindmaps, skitsering, hurtig modellering og -skrivning. Eller fx. digital eller analog visuel 

registrering og dokumentation af et sted i forbindelse med arkitektur.  
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● Fokus på den kreative løsning af et problem gennem et arbejde med hvad et 

visuel/rummeligt problem er, og hvordan et problem forudsætter bestemte 

problemløsninger. 

 

Fx. i forbindelse med arbejde med portrættet kunne forskellige problemstillinger være: 

hvordan vil jeg iscenesætte mig selv, eller hvordan vil jeg fremstille en anden. Processen for 

at løse disse problemstillinger kunne fx være at undersøge/analysere forskellige 

professionelle selvportrætter (fotografi/maleri); at registrere egenskaber 

(personlige/professionelle) i en person; undersøge forskellige formelle udtryksmuligheder 

og udvælge den der bedst kommunikerer det ønskede indhold. 

 

Eller fx. i arbejdet med at skabe et nyt logo til en virksomhed, som kommunikerer bestemte 

følelser/indtryk- altså et arbejde med visualisering i forhold til en bestemt branding.  

Her kan det processuelle arbejde styres af undersøgelser af, hvordan forskellige visuelle 

udtryk opfattes og aflæses for at finde frem til et udtryk, der kommunikerer det ønskede 

brand bedst muligt. I processen kunne eleven undersøge, hvilke farver, former, grafik, font 

mv. der passer bedst med målsætningen. Her iværksættes også en viden om farvelære, 

formgivningsteorier og kunsthistorisk viden, som vores nutidige visuelle sprog og 

afkodningserfaringer bygger på.  

 

● Procesarbejde med en kreative proces. Refleksioner over processen som dokumenteres, 

vurderes og evalueres kontinuerligt. Derved skal eleverne præsenteres for forskellige 

værktøjer til evaluering og frugtbare refleksioner i billedkunstfaget. 

Portfolio som det vigtige værktøj, der samler processens mange elementer, er obligatorisk. 

 

● Anvendelsesorienteret. Da fagets omdrejningspunkt er den visuelle kommunikation, er 

præsentationer af værkerne for offentligheden (andre elever eller uden for skolen) 

afgørende. I procesarbejdet med den visuelle kommunikation spiller afkodningen af 

kommunikationen en afgørende rolle – det er dette element der afprøves i mødet med 

beskueren. Derfor er udstillingsdimensionen i faget motiverende og yderst vigtig. Et andet 

eksempel kunne være, at eleverne arbejder med relationel kunst: eleverne involverer andre i 

deres kunst. 
 

 

Rolle i fagligt samspil i innovationsprojektet 
• Er der områder, sager og projekter, hvor faget med fordel kan indgå i bestemte roller eller med bestemte vinkler i 

det faglige samspil?  

• Er der bestemte faglige samspil, som er særligt oplagte?  

• Er der faglige mål som er særligt oplagte at bringe i spil i innovationsprojekter? 

 

Faget kan bidrage med metode, teori og praksis i alle sager, problemfelter og projekter, der 

involverer visuelle aspekter. Det kan indgå i faglige samspil både med sin praktiske og sin 

teoretiske del uanset, hvilket fag der kommer på tale. 
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Samarbejde med andre fag i studieretninger og AT: 
 
 

● Arbejde med den visuelle kommunikation i billeder fra andre fag. Fx. Analysen af den 
visuelle kommunikation i ”modeller” i biologi (eks. en model af økosystemet). Hvordan 
aflæser vi modellen, og hvordan kan man lave modeller, hvor informationerne tydeligt 
og let kan aflæses og afkodes. 

 
● Den visuelle kommunikation i mikroskopbilleder mv. Hvordan udtrykker man tydeligt 

de ønskede informationer i naturvidenskabelige fags dokumentationsbilleder (fx. 
mirkoskopbilleder af celler mv.). Gennem manipulation, selektion og redigering styrer 
man beskuerens afkodning af information. Hvordan gøres dette tydeligt og 
letaflæseligt.    

 
● Samarbejde med fremmedsprogene, e.g. Spansk og Engelsk, hvor man beskæftiger sig 

med spansk/engelsk kunst og kultur. Laver studierejser til landene. Her integreres det 
innovative med det globale. Her kan der arbejdes med forskellige landes brug af visuel 
kommunikation fx. Hvordan anvender man piktogrammer mv. eller en komparativ 
analyse af dansk minimalistisk æstetik versus spansk æstetik. 

 
 

Af faglige mål, der især lægger op til arbejdet med innovationsprojekter, kan nævnes: 

 løsning af visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres eller egne 

billeder 

 kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk 

 

 

Bedømmelse  
• Er der faglige mål som vil kunne spille en særlig rolle i bedømmelsen af et innovativt AT-projekt med faget? 

• Er der bestemte AT-mål, hvor faget giver gode muligheder for bedømmelse i projekter som disse? 

 

De nævnte faglige mål vil være dominerende i bedømmelsen af et innovativt AT-projekt, hvor faget 

indgår.  

Det AT-faglige mål, der siger, at ’eleven skal kunne tilegne sig viden om en sag med anvendelse af 

relevante fag og faglige metoder,’ kan evalueres, når fokus er på fagets æstetiske arbejdsprocesser 

og praktiske metoder. Arbejdsprocesserne består af klart definerede delprocesser, hvor der stilles en 

opgave, der skal løses, og løsningerne af delprocesserne er målbare. 

 

 

 

 

 


