
Gallerivandring
 for unge

7.klasse-ungdomsudd.
Styrk dine elevers evne til at se og 
opleve visuelle udtryk i samtiden. 
Til alle der ønsker at give de unge 
ejerskab til kunstens rum, og til at 
opleve og deltage i kunstscenen.

I forhallen skal vi høre om 
baggrunden for Politikens 
Særtryk, og om kunstens 
tilgængelighed og vurdering 
af kvalitet.

På galleriet vil der være en kort 
introduktion til galleriet og dets 
rolle i kunstverdnen. Der vil også 
være besøg af en kunstner til-
knyttet galleriet, som vil tale om 
egen praksis og et udvalgt værk.

Ved kunsthallen mødes vi af 
en studerende ved Akademiet, 
der vil vise rundt ’bag scenen’ 
og fortælle om egne processer 
og arbejdet på Akademiet. 
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 Billedkunst Valgfag Billedanalyse:                              

 Samfundsfag Sociale og kulturelle forhold:                 

Eleven kan analysere 
billedgenrer i den 
visuelle kultur

Eleven har viden om de 
visuelle kulturers 
billedgenrer

Færdighedsmål

Færdighedsmål

Vidensmål

Vidensmål

Eleven kan undersø-
ge samtidskunstens 
funktion og potentiale i 
samfundet

Eleven har viden om 
billeders visuelle koder 
og udsagn

billedgenre

Færdighedsmål Vidensmål

kultur

billedfunktion

Eleven har viden om 
kultur og kulturbegreber

Eleven kan diskutere 
kultursbetydning for 
individer og grupper

 Dansk Fagets identitet og rolle:

”Faget indeholder en dannelses dimension. Der lægges vægt på at 
undersøge og fortolke æstetiske tekster. I en vis firstand kan der 
argumenteres for, at danskfaget overordnet set er et kommuni-
kationsfag, og der arbejdes således med et udvidet tekstbegreb. I 
danskfaget er tekster og kommunikation blevet multimodale. For at 
kunne begå sig i en verden fyldt med multimodale udtryksformer er 
det vigtigt for eleverne, at de kan afkode de forskellige modaliteter, 
og at de har viden om de forskellige modaliteters funktion i en given 
kommunikationssammenhæng” (red.)
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