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Tværfaglig opgave til billedkunst  
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9.  

Opgave til FN-dag  

Tværfaglig opgave til billedkunst og samfundsfag  

1. Samfundsfag: Baggrund for og indhold i menneskerettigheder. 

a. Lekture: Relevante sider om menneskerettigheder i elevernes grundbog i samfundsfag. 

b. Suppler evt. m. tekster om den historiske udvikling fra 

http://menneskeret.dk/menneskerettigheder/historie. 

c. Lærer i samfundsfag holder oplæg for billedkunstholdet, og holdet drøfter efterfølgende 

betydningen af menneskerettighederne/FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder. 

 

2. Opgave i billedkunst: Vælg én af de 30 artikler i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, se 

f.eks. erklæringen på: 

http://www.ungeformenneskerettigheder.dk/ 

 

3. Læs i For Øjeblikket 2, afsnittene ”Hvad er strategier” s. 46-48 og ”Dokumentarisme”, s. 52-53 af 

Andreas Brøgger. 

 

4. Lav en collage eller en meget kort film, maks. 60 sekunder, eller et forslag til en app, der 

visualiserer det hovedfokus, der står i den artikel, som du har valgt. Du skal i overensstemmelse 

med dit valg af udtryksform læse ét af de flg. afsnit om udtryksformer i For Øjeblikket 2 af Andreas 

Brøgger: ”Collage og papirklip”, s. 70-72, ”Kunst på digitale platforme”, s. 72-74, ”Sociale medier”, 

s. 77-78, ”Kunst i app-form”, s. 80-81.  

 

Når du laver dit produkt, skal du tænke på, hvordan du bedst formidler dit hovedfokus til de 

mennesker, der ser og/eller bruger dit produkt. Du kan både arbejde figurativt og abstrakt. Tænk 

på, at dit budskab skal være klart. Brug evt. http://menneskeret.dk/ til at se, hvordan dette site 

griber budskabet om menneskerettigheder an. 

 

5. Mulige materialer er f.eks.: klip fra blade, aviser, tidskrifter o. lign., limstift. Evt. tusch, pastelkridt, 

acrylfarve - formatet skal være A-3. Film/billeder kan du optage med din mobiltelefon. 

 

6. Den 24.10. kl. 13.00 skal du være med til at hænge dit værk op i studiecentret. Planen er, at en jury,  

a. der består af fagfolk udefra, kårer nogle produktioner/værker blandt alle de kunstneriske 

fag som de bedste. 

 

7. 7. I billedkunsttimerne efter den 24.10. fremlægger du din opgaveløsning. Du får 3 minutter til det, 

så du skal kun have det helt væsentlige med i din fremlæggelse. Du får respons fra lærer og hold.  

 


