
Billedkunst Valgfag, 8. årgang 2022/2023 
Tema: Foodporn • Foodporn er et udtryk som kommer fra det sociale 

medie Instagram.  

• Foodporn er karakteriseret ved at se indbydende ud, og 
være ”instafriendly” – dvs. mad som er så pænt, at det 
indbyder til at blive taget billeder af, og postet på 
instagram 

• Retter som man tager billeder af, er ofte farverige og 
fyldt med eksotiske eller anderledes ingredienser  

Opgaven Med udgangspunkt i temaet Foodporn skal I fremstille et 
projekt med jeres fortolkning af temaet. I skal anvende den 
nævnte udtryksform. 
 
Produktet skal se så realistisk ud som muligt. Beskueren skal 
blive i tvivl om det er ler eller ægte fødevarer. 

Krav til 
udtryksform  

Selvhærdende ler – I kan supplere med endnu en udtryksform 
efter eget valg (til baggrund eller andet).  

Krav til 
opgaveløsning 
 

I skal samarbejde i jeres gruppe.  

• Lav fælles brainstorm over emnet  

• Lav mindst 3 skitser (ideer), som viser jeres fælles 
ideudvikling.    

• Forhold jer til målgruppe og det sted, hvor jeres værk 
skal udstilles 

• I skal i jeres produkt vise at I har gjort jer tanker om 
størrelsesforhold og skygger  

• Inddrag gerne jeres egne livretter  

• Overvej jeres farvevalg, - maden skal se så realistisk ud 
som muligt 

Der skal være en sammenhæng mellem tema, udtryksform og 
hensigt i jeres færdige billedprojekt.  
  
 

Portfolio 
 
 
 
 

 I skal lave en PP som viser   
• En plan for jeres arbejdsproces 
• Skitser  
• Fotos af processen 
• Tilvalg og fravalg.  



• Farve-overvejelser  
• Materiale-overvejelser  
• Jeres værk sat ind i kontekst (sted/målgruppe) 
• I skal også vise, hvordan I har brugt jeres tid. Fx med en 

tidsplan.  
Krav til tid 60 min  

• Brainstorm/ideudvikling.  

• Skitser 

• Liste over materialer, som I vil få brug for (skal 
afstemmes med læreren). 

 
5 moduler til at færdiggøre jeres værk + PP.  
 
Til fremlæggelsen: 
 
I fortæller om jeres skitser og overvejelser,  
jeres værk, om temaet og valg af motiv, udtryk, farver og 
andet I finder vigtigt. 
 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 


