
 

 

Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

Termin: 2018/2019 

Institution: Herning HF og VUC  

Uddannelse: HF 

Fag og niveau: Design C 

Lærer(e): Karen Staghøj (Via design) 

Hold: 18deC.23 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  

Titel Intro 
Introduktion til faget design med fokus på designfaget hovedområder og 

designparametre  

Titel 1 

Projekt 1. Rebagger with a message – produkt og kommunikations design, 

med et bæredygtigt budskab 

Tværfagligt: design –samfundsfag - engelsk – dansk 

Titel 2 

 Projekt 2. Design ikoner og designhistorie 

Kendskab til designer og deres produkt med fokus på stol design, skabe indblik i 

designhistoriens indflydelse på udvikling af design. 

Titel 3 
Projekt 3. Stolen – hvordan designes en stol inspireret af en designer og 

stilperiode 

Titel 4 
Projekt 4. ID- visuel kommunikationsdesign 

Design af et visuelkoncept 

Titel 5 

Projekt 5. Den bæredygtige drømmebolig 

Arkitektur og design af fysiske omgivelser 

Fagligt: design - billedkunst 

Titel 6 

Projekt 6. Valgfrit design 

med fokus på din driver/den røde tråd og processen, som skal vise vejen fra ide til 

produkt.  
Design faget hovedområde: Produktdesign/kommunikationsdesign/arkitektur - 

design af fysiskeomgivelser 

Fagligt: design - billedkunst  



 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel: INTRO  Introduktion til faget Design C 

Indhold Præsentation af fagområdet 

Forventningsafstemning 

Gennemgang af bekendtgørelsen for Design C 

Målsætning for faget 

Hvad er design 

Introduktion til projektundervisning (hands on blandet med teori, praksis og 

oplevelsesorienteret) 

Venne-bogs øvelse (intro til målgrupper/persona) 

Moodboard – fokus på visualisering af målgruppe 

Introduktion til faget design - dets teori og metoder  

Litteratur Jesper Bek: Design og arkitektur grundbog til c-niveau (Lindhardt og 

Ringhof 2018):  introduktion til indhold 

Omfang 6 lektioner  

Særlige fokuspunkter  At introducerer og bevidstgøre eleverne om faget Design, dets indhold, 

undervisningsformen og at afstemme deres forventninger til faget. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, samarbejde, par arbejde, arbejde i praksis, debat, 

elevoplæg og vidensdeling  

Titel 1 Projekt 1. Rebagger with a message – produkt og kommunikations 

design, med et bæredygtigt budskab og hvordan man gennem viden 

om:  

designproces, analyser, research, målgrupper / persona,  

brugerundersøgelser, idegenerering, modeltegning, farvelære,  
etc., udvikler fremtidens bæredygtige pose/taske. 
 

Tværfagligt: design –samfundsfag - engelsk – dansk 

Indhold: 

Emne: Rebagger with a message - se vedhæftede projektbeskrivelse 

Oplæg v. Underviser: 

 _Designprocessen – ide til brug, hvad er deisgn  

_Designprocessen 

_Design og bæredygtighed 

_Signalværdier 

_Analyse-ellipsen indre og ydre dimension og analyse af produktdesign 

_ Materialer   

_ konstruktion og prototyper 

Litteratur: se vedhæftede projektbeskrivelse  

http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/hvad-er-design/ 

Jesper Bek: Design og arkitektur grundbog til c-niveau (Lindhardt og 

Ringhof 2018):  Produktdesign og designparametre   

http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/hvad-er-design/


 

 

Rikke Slot Kristensen M.F.: "Design B", (Nyt tekniisk forlag): Del 1. Kapitel 1 s. 

15- 26 Designprocessen, kapitel 2 s. 54-60 Analysemodel for produktdesign  

Omfang: 15 lektioner (á 45 min) 

Særlige fokuspunkter:  Faglige mål: 

• analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat (Niveau:1) 

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag (Niveau:1)   

• identificere et designproblem og gennemføre en designproces (Niveau:1) 

• generere design-idéer (Niveau:1) 

• kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret 

designprojekt (Niveau:1) 

• detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt 
(Niveau:1) 

• formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og 
mundtligt (Niveau:1) 

• beskrive formålet med deres visualiseringer (Niveau:1) 

 

Almene kompetencer: 

-arbejdsformer (Niveau:1) 

-evalueringsteori og evalueringsværktøjer (Niveau: 1) 

-formidlingsteori (Niveau: 1) 

-informationssøgning (Niveau: 1) 

-læringsteori og læreprocesser (Niveau: 1) 

Væsentligste 

arbejdsformer:  

Klasseundervisning/oplæg, projektarbejde, gruppearbejde, arbejde i 

praksis, gruppepræsentation  

Titel 2 Projekt 2. Design ikoner og designhistorie 

Kendskab til designer og deres produkt med fokus på stol design, skabe 

indblik i designhistoriens indflydelse på udvikling af design.  

Indhold 
Fokus på Design historie 1900-2011+, se vedhæftede projektbeskrivelse  

 

Litteratur: Jesper Bek: Design og arkitektur grundbog til c-niveau (Lindhardt og 

Ringhof 2018): s. 97 – 133 Design og arkitekturhistorie -modernismen 

Rikke Slot Kristensen M.F.: "Design B", (Nyt teknisk forlag): Del 5. s. 278 - 323 
Stilhistorie 
Et udvalg fra skolens stil historiebøger, er til rådighed på klassen i designtimerne 

Omfang: 6 lektioner (á 45 min) 

Særlige fokuspunkter:  Faglige mål: 

_At op nå grundlæggende kendskab til værdifilosofi og forståelse af æstetik og formsprog, 
ud fra en kulturel synsvinkel. (Niveau: 1) 
_Kendskab til nyere tids design historie. (Niveau: 1) 
_At op nå bevidsthed om designretninger og designer, deres karakteristika, betydning og 
udviklingsproces. (Niveau: 1) 
_Introduktion til nogle af fagets grundbegreber. (Niveau: 1) 
 

Fokus:  

• Historiens udvikling fra 1920-2011+. sammenhængen mellem 

samfundets udvikling og dens indflydelse på produkt design 
• Analyser tidens kultur og produktdesign. ((Niveau: 1) 

 

 

Almene kompetencer: 

-arbejdsformer, (Niveau: 2) 



 

 

 fokus på makkerpar (Niveau: 1) 

-evalueringsteori og evalueringsværktøjer (Niveau: 2) 

-formidlingsteori (Niveau: 2) 

-informationssøgning (Niveau: 2) 

Væsentligste 

arbejdsformer:  

Klasseundervisning, projektarbejde, makkerpar, informativarbejde, 
vidensdeling 

Titel 3 Projekt 3. Stolen – hvordan designes en stol inspireret af en designer og 

stilperiode. 

Indhold 

Fokus på Produkt design - møbler se vedhæftede projektbeskrivelse  

Oplæg v. underviser:  

_designbrief 

_designproblem 

_design i praksis – krav og interessenter 
_design som process 

_stolens stilikoner 

_materialer 
_formsprog 

_tegning/skitsering 

_mock up model/prototype 

Litteratur: Jesper Bek: Design og arkitektur grundbog til c-niveau (Lindhardt og 

Ringhof 2018): s. 33 – 39 produktdesign – MØBLER 

Rikke Slot Kristensen M.F.: "Design B", (Nyt teknisk forlag): Del 1. kap. 1 & 2 s. 

15 - 39 Designprocessen  

Litteratur til rådighed: se vedhæftede projektbeskrivelse  

LINKS: se vedhæftede projektbeskrivelse  

Omfang: 16 lektioner (á 45 min)  

Særlige fokuspunkter:  Faglige mål: 
analysere og diskutere design som proces og som resultat 
_sætte ord på kropslige erfaringer med design  
_se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne 
_demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
_identificere et designproblem og gennemføre en designproces 
_generere design- og arkitektur-idéer 

_undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige parametre og ved hjælp 
af forskellige metoder som nævnt i kernestoffet 
_kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt 
_foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces 
_detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt 
_arbejde iterativt 
_formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt 
_være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, 

mellem helhed og detaljer, samt mellem det kendte og det endnu ukendte. 
_beskrive formålet med deres visualiseringer. 

_gennemføre et overskueligt designprojekt, som baseres på et hovedgreb (Niv.:2) 

Fokus:  

• Hvordan kan professioneldesign og historie anvendes som 

inspiration til nyt design 

• Analyse af møbeldesign. (Niveau 2) 

• Design af et selv valgt emne indenfor stol design, med inspiration 

fra egen research og en given stil ikon og stilperiode 

 

Almene kompetencer: 



 

 

-arbejdsformer, (Niveau: 2) 

 fokus på arbejde 2-2 eller alene - (Niveau: 2) 

-evalueringsteori og evalueringsværktøjer (Niveau: 2) 

-formidlingsteori (Niveau: 2) 

-informationssøgning (Niveau: 3) 

-læringsteori og læreprocesser (Niveau: 2) 

Væsentligste 

arbejdsformer:   

Klasseundervisning, debat, oplæg, gruppearbejde, arbejde i praksis, 
vidensdeling  

Titel 4 Projekt 4. ID- visuel kommunikationsdesign 

Design af et visuelkoncept 

Indhold 

Fokus på Identitetsdesign, se vedhæftede projektbeskrivelse  

Oplæg v. underviser: 

_minerva modellen - målgrupper 

_hvad er kommunikationsdesign 

_kommunikationsmodeller 

_logo design og analyse 

_hvad er visueldesign 

_Analyse elipsen – Ida Engholm 

_typografi 

_farver 

_layout 

_fra ide til produkt 

Litteratur: Jesper Bek: Design og arkitektur grundbog til c-niveau (Lindhardt og 

Ringhof 2018): s.10 -27 kommunikationsdesign, s. 135 -138 designprocessen 

s. 147 -149 analysemodel til kommunikations design, kap. 3 s 81 -118 design 
og arkitekturhistorie. S. 72 -80 design parametre. 

Kim Pedersen og Henrik Birkvig:  Grundbog i grafisk design s. 22- 24, 26  

Links: 

Johnson Banks (logo udv –flowchart) 

Ber/Havas Worldwide  Fordeling af farver på logoer  

http://www.colormatters.com  

http://www.trendhunter.com/slideshow/branding-trends 

M.F. se projektbeskrivelse. 

 

Litteratur til rådighed: 

Grundbog i grafisk design af Kim Pedersen og Henrik Birkvig 

Sådan laver du Smukkere grafisk design af Henrik Birkvig 

 

Omfang: 16 lektioner (á 45 min)  

Særlige fokuspunkter: Faglige mål: 
At I får indblik i de basale principper indenfor grafisk design og kan bringe 
dem i anvendelse. 
 

_analysere og diskutere kommunikationsdesign som proces og som resultat 

_sammenholde design- empler fra forskellige perioder  
_behandle problemstillinger i samspil med andre fag  
_demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

http://www.johnsonbanks.co.uk/
http://www.havasww.nl/
http://www.colormatters.com/
http://www.trendhunter.com/slideshow/branding-trends


 

 

designproces: 
_identificere et designproblem og gennemføre en designproces genererer design-idéer  
_kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt  
_foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces  
_detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt  
_arbejde iterativt  

_formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt  
_beskrive formålet med deres visualiseringer. 

 

Fokus 

• Kommunikationsdesign, logo, visuelt identitetsdesign, emballage, 

branding / koncept udvikling. Visualisering af proces (niveau 3) 

• Helhed, originalitet, visioner, tanker, løsninger, ord og billedmæssig 

klarhed og sammenhæng, visuel opsætning/præsentation af 
projektet (Niveau 3) 

 

Almene kompetencer: 

-arbejdsformer, (Niveau: 3) 

-evalueringsteori og evalueringsværktøjer (Niveau: 3) 

-formidlingsteori (Niveau: 3) 

-informationssøgning (Niveau: 3) 

-læringsteori og læreprocesser (Niveau: 2-3) 

-visuel præsentation (Niveau: 3) 

Væsentligste 

arbejdsformer:  

Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, eksperimentelt arbejde, praktisk 

arbejde, selvstændig/2-2 præsentation, fortløbende videndeling igennem 

hele projektet,  

Titel 5 

Projekt 5. Den bæredygtige drømmebolig 

Arkitektur og design af fysiske omgivelser (Fagligt: design – billedkunst) 

Projektet tager udgangspunkt i arkitektur og design af fysiske omgivelser. I 

forlængelse af nutidens ophedede klimadebat sættes der i stigende grad 

fokus på miljøvenlige og bæredygtigt design, med det formål, at tage 

hensyn til mennesket, klimaet, jorden og dens ressourcer.  

Fagligt: design - billedkunst 

Indhold 

Fokus på arkitektur/design af fysiske omgivelser, se vedhæftede 

projektbeskrivelse  

Oplæg v. underviser og vidensdeling om: 

_hvad er arkitektur og design af fysiske omgivelser 

_hvordan oplevere arkitektur og rum 

_arkitekturens samspil med omgivelserne 

_bygningens form 

_Facaden og dens virkemidler 

_arkitektur og bæredygtighed 

_arkitekturhistorie med fokus på modernisme 

_idegenerering og vurdering, tegn og design 

_analyse af arkitektur 

_tegning 

_model 



 

 

_Eksamen 

Litteratur: Jesper Bek: Design og arkitektur grundbog til c-niveau (Lindhardt og 

Ringhof 2018): kap.1 s.46-66 arkitektur og dens omgivelser, kap. 2 s.135 -76-

80bæredygtighed, æstetik, økonomi og teknologi, kap.5 s.153 – 155 

analyse model af arkitektur, s. 156 – 158 analysemodel til byrum. 
Kap. 4 s. 139 -142 tegneform og modelbygning. 

 Rikke Slot Kristensen M.F.: "Design B", (Nyt teknisk forlag): Del 3. s. 117 - 184 

design af fysiske omgivelser.  

Litteratur til rådighed: se vedhæftede projektbeskrivelse  
LINKS: se vedhæftede projektbeskrivelse  

 

Omfang: 17 lektioner (á 45 min) 

Særlige fokuspunkter:  Faglige mål: 

_analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat 

_sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder 

_sætte ord på kropslige erfaringer med design og arkitektur 
_se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne 
_behandle problemstillinger i samspil med andre fag 
_demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
I en designproces skal eleverne kunne: 
_generere design- og arkitektur-idéer 
_kombinere resultaterne af idégenerering og i et konkret designprojekt 
_detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt 

_arbejde iterativt 
_formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt 
_være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, 
 mellem helhed og detaljer, samt mellem det kendte og det endnu ukendte. 

Fokus 

• Design af arkitektur og fysiske omgivelser (Niveau1) 

• Designbrief, hovedgreb, designanalyse, signalværdi, æstetik, 

specificering, realisering og prototype/mock up model (Niveau2) 

Almene kompetencer: 

-arbejdsformer, (Niveau: 4) 

 fokus på gruppearbejde(Niveau: 4) 

-evalueringsteori og evalueringsværktøjer (Niveau: 4) 

-formidlingsteori (Niveau: 4) 

-informationssøgning (Niveau: 4) 

-læringsteori og læreprocesser (Niveau: 3-4) 

Væsentligste 

arbejdsformer:  

Klasseundervisning, oplæg, projektarbejde, gruppearbejde, 

eksperimentelt arbejde, arbejde i praksis, gruppepræsentation 

Titel 6 

Projekt 6. Valgfrit design 

med fokus på din driver/den røde tråd og processen, som skal vise vejen 

fra ide til produkt.  
Design faget hovedområde: 

Produktdesign/kommunikationsdesign/arkitektur - design af fysiske 

omgivelser (repetition) 

Fagligt: design - billedkunst 

Indhold 
Fokus på selvvalgt emne og præsentation med afsæt i en af følgende 

kategorier: produktdesign/kommunikationsdesign/arkitektur/design af 



 

 

fysiske omgivelser  

se vedhæftede projektbeskrivelse  

Videndeling: hvad er DESIGN & PROCES? 

http://www.youtube.com/watch?v=C0vbcE8ouS8 (designprocessen til 

problemløsning)  

https://www.youtube.com/watch?v=n70gWJqbc7Q (hvad er godt 

design) 

https://www.youtube.com/watch?v=sioZd3AxmnE (Simon Sinek, Start with why) 

Litteratur:  se vedhæftede projektbeskrivelse  
 

Litteratur til rådighed: se vedhæftede projektbeskrivelse  
LINKS: se vedhæftede projektbeskrivelse  

Omfang: 17 lektioner (á 45 min) 

Særlige fokuspunkter:  Faglige mål: 

 
Generelt og i sammenhæng med problemorienterede teoretiske forløb eller konkrete 

projekter skal eleverne kunne: 

_analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat 

_sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder 

_se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne 

_behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

_demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

I en designproces skal eleverne kunne: 

_identificere et designproblem og gennemføre en designproces 

_generere design- og arkitektur-idéer 

_undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige parametre og ved hjælp 

af forskellige metoder som nævnt i kernestoffet 

_kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt 

_foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces 

_detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt 

_arbejde iterativt 

_formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt 

_være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, 

mellem helhed og detaljer, samt mellem det kendte og det endnu ukendte. 

_beskrive formålet med deres visualiseringer. 

                      

Fokus 

• Visualisering af PROCESSEN fra ide til produkt,  

• Originalitet 

• Visioner, tanker og løsninger 

• Research, analyser og metoder (analyser af produkter (minimum 

2) lavet af andre og sammenligne disse, for at kunne se fordele og 
ulemper og gøre brug af dem i eget design). 

• Ord og billedmæssig klarhed, proces i billeder. 

• Produktets helhed, at kunne bevæge sig fra noget abstrakt til et 

konkret design 

• Opsætning/præsentation af projektet 

http://www.youtube.com/watch?v=C0vbcE8ouS8
https://www.youtube.com/watch?v=n70gWJqbc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=sioZd3AxmnE


 

 

• Præsentations teknik 

 

Almene kompetencer: 

-arbejdsformer, (Niveau: 5) 

-evalueringsteori og evalueringsværktøjer (Niveau: 5) 

-formidlingsteori (Niveau: 5) 

-informationssøgning (Niveau: 5) 

-læringsteori og læreprocesser (Niveau: 5) 

     -visuel præsentation (Niveau: 5) 

-design processen (Niveau 5) 

       -visualisering af proces (niveau 5) 

Væsentligste 

arbejdsformer:  

Klasseundervisning, projektarbejde, selvstændigarbejde, eksperimentelt 

arbejde, arbejde i praksis, præsentation 

  

 



Design C      
Projekt 1 
Projektbeskrivelse-2018  

Re-Bagger with a message  
Bæredygtigt design 
I forlængelse af nutidens ophedede klimadebat sættes der i stigende grad fokus på  
miljøvenlige og bæredygtigt design, med det formål, at tage hensyn til mennesket tage 
tage hensyn til mennesket, klimaet, jorden og dens ressourcer.  
 

Bæredygtigt design har mange vinkler, det er lige fra alternative tekstilfibre, re-design til at 
tænke designprocessen anderledes, hvor kommer materialet fra? Hvad sker der med 
produktet, når det ikke bruges mere etc. 

 

Mål for dette forløb:  
At arbejde tværfaglig i: design –samfundsfag- dansk-engelsk 

vi vil skabe et fælles fundament for hvordan man gennem viden om:  

designproces, analyser, research, målgrupper / persona, brugerundersøgelser, 
idegenerering, modeltegning, farvelære, etc., udvikler fremtidens bæredygtige pose/taske. 

 

Faglige mål fra bekendtgørelsen: 
• analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat  

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• identificere et designproblem og gennemføre en designproces 

• generere design- og arkitektur-idéer 

• kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt 

• detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt 

• formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt 

• beskrive formålet med deres visualiseringer. 

 

JERES DESIGN (hovedgreb 1) 

Hvordan mener I at fremtidens bæredygtige taske med POLITSK STATEMENT, skal se ud?  

 
I skal designe en bæredygtig taske med et politisk statement.  

KODEORDET bag jeres produkt og kommunikationsdesign skal være 
”BÆREDYGTIGHED OG POLITISKE BUDSKABER I PRODUKTDESIGN” 

det skal signaler hvordan produktet tager ansvar, er med til at skabe bæredygtighed, og 

hvordan der tages stilling til samfunds politisk.  
Inspiration til tasken skal hentes i jeres selvvalgte inspiration. 

                           
 Krav: 1. Taske til transport af produkter 

           2. Materialet skal være bæredygtig 
           3. Skal være ergonomisk i brug. 
           4. Skal være baseret på et BEHOV/PROBLEM og skabe  

               værdi for brugeren. 
           5. Skal være med print, som har et politisk budskab 

Arbejdsform: Grupper  

 

 
http://piffany.eu/portfolio-item/loqi/ 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9nMj4ronPAhVDjCwKHfmuCaAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpiffany.eu%2Fportfolio-item%2Floqi%2F&psig=AFQjCNGZSUQPol6nWpkU_aJmtGKVDaAjzg&ust=1473753811102395
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DESIGNPROCESSEN  

 

FASE 1             
Research & Inspiration      
Research: Indledende research, I skal lave jeres egen research omkring fremtidens  

                     bæredygtige taske/pose. 

               Undersøg f.eks. – dette er til inspiration 

• Hvilke faktorer der er vigtige for at skabe en moderne og funktionel taske/pose. 

• Hvad er behovet? 

• Hvad skal der transporteres i tasken?  

• Hvilke særlige krav der skal opfyldes, eks.: er det noget der skal holdes koldt? 

• Skal der være udluftning, for at varen holder sig bedre?  

• Skal den kunne ligge i en håndtaske etc.  

•  Hvordan kan man skabe et godt produkt for både brugerne og miljøet?  

•  Hvilke typer materialer sparer energi og belaster miljøet mindst muligt? 

•  Hvilke funktioner skal tasken have?  

•  Hvad skal der til for at skabe et produkt der er godt for miljøet og eks. mindre 

ressourcekrævende, genanvendes?  

•  Hvilke værdier tillægger brugerne af taske/poserne?  

•  Hvilke ergonomiske udfordringer kan der være i forhold til tasken/posens 

udformning og anvendelse? 

Registrer det i jeres PORTFOLIO, evt. ved hjælp af foto, skitser, ord, materiale prøver, 

farveklip, tilbehør skitser etc. 

Den første research kan fungere som en problemanalyse, skal beskrives og visualiseres 
på et moodboard. 

           # Researchen skal præsenteres ved, vidensdeling. (moodboard) 

           # Inspiration: Ud fra jeres research udvælger i det materiale som i vil bruge til  

              inspiration for opgaven Inspiration visualiseres på et moodboard.  

              

Problemformulering/designproblem (Problem/BEHOV) 

1. Der laves en brainstorm på hvilke af de forskellige problematikker der skal arbejdes 

med. 

#Brainstorm skal med i jeres fremlægning 

2. Med udgangspunkt i jeres research og observationer udarbejder I en 

PROBLEMFORMULERING, som synlig gør hvad I vil sætte fokus på i jeres projekt.  

           Herunder hvilke designproblemer I vil fokuser på. 

           Kort beskrivelse af designproblemet og problemformulering. 
           #Designproblemet/problemformulering skal med i jeres fremlægning. 

 
Hovedgreb: i skal give jeres projekt en titel, som fortæller hvad i fokusere på. 

Titlen skal inddrages i jeres fremlægning. 

 

 



FASE 2                
Målgruppe/bruger:   
I skal beslutte jer for en målgruppe.  

       
1. Målgruppebeskrivelse: i skal lave en kort beskrivelse af jeres Persona og placer 

hende i minerva segmenteringsmodellen.                                                                   

#Fremlægges og afleveres. 
 

2. Persona/målgruppe moodboard. 

Ud fra jeres persona beskrivelse skal i lave et moodboard/collage, som visualiserer 

jeres persona. 
            #Persona visualisering (moodboard) præsenteres ved vidensdeling og afleveres 

 

3. Hårde og bløde krav til jeres produkt dvs. krav tasken/posen skal opfylde og krav som 

man ønsker/håber posen kan opfylde.               
#Hårde og bløde krav beskrives og fremlægges og afleveres 

 

Signalværdi: 
          Hvilke signaler sender jeres produkt? 

    #Signalværdi beskrives og fremlægges og afleveres 
 

Bæredygtighed:  
      I skal kort beskrive hvordan jeres produkt er bæredygtigt 
     #Skal inddrages i fremlægningen og afleveres 

 

Marked:  
      I skal kort beskrive på hvilket marked jeres produkt skal sælges. 

     #Skal inddrages i fremlægningen og afleveres 
 

FASE 3                

Brugerundersøgelse:  
      Hvem er jeres bruger? Og hvilke behov har jeres bruger? 

      #Skal inddrages i fremlægningen og afleveres 
 

Analyse af tasker:  
         Analyser 3 tasker, og inddrage dele fra analyse i jeres inspiration og udvikling 
           # Designanalyse af 3 selvvalgte tasker, afleveres og inddrages i videndeling. 

 

Krav: hårde og bløde:  
         Beskriv de hårde og bløde krav som tasken skal have. 
           #Krav: afleveres og inddrages i videndeling. 
 

Materialer/farver:  
• Hvilke materialer skal bruges, hvorfor? Opsæt materialeprøverne, med 

materiale info. Vurdere jeres materialer, er de bæredygtige, innovative, 
teknologisk m.m. 

• Hvilke farver skal bruges, hvorfor? Opsæt farverne, med farvebeskrivelse. 

      #Materialer og farver visualiseres og fremvises, ved videndeling. 

 
 

 
 

 
 



 

FASE 4                
Idegenerering:  
Omvendt/negativ brainstorm  

      Skal bruges til at idegenerer på designet af model og motiv (tranfer print),  

      alle ideer er velkomne, jo flere ideer jo bedre, kombiner evt. jeres ideer. 
      HUSK al KRITIK er forbudt under idegenerering. 

      #Idegenereringen fremlægges og afleveres. 
 

Skitser: (først selvstændigt arbejde og derefter gruppearbejde) 
     Gruppens medlemmer tegner mindst 4 skitser af model og tryk til ide forslag, 

      Her skal i bruge metoden miniskitser, som præsenteres for hinanden.  

      Til sortering og udvælgelse af ideerne skal i bruge LYSKURVEN  

      Jeres modeller skal opfylde jeres hårde og bløde krav. 
       I skal udvælge 3-4 modeller og motiver som i gerne vil arbejde videre med. 

      #Skitser og begrundelse for de valgte løsninger, skal fremlægges. 
 

Idevurdering: Til vurdering af jeres løsningsforslag skal i brug et vurderingsskema (PxV).  
     #Skitser og begrundelse for de valgte løsninger og en beskrivelse af hvordan den 
       opfylder de hårde og bløde krav, skal fremlægges. 

 
Rentegning (arbejdstegning):   

     Gruppens medlemmer laver rentegninger og farvelægning af skitserne og 

      motivet. 
     Rentegning af modellerne skal være med motiv på. 

     #Rentegning, print og farvelagt rentegninger fremlægges. 
 

FASE 5             
Konstruktion:                  

Ud fra rentegning Skal I konstruere jeres produkt og lave et mønster/skabelon.       

 Klippe modellen efter jeres mønster. 
       #Konstruktionen fremlægges og afleveres. 

 

Dokumentation: 
          Rentegning/arbejdstegning med mål og materiale beskrivelse. 
          #Fremlægges og afleveres. 
 

Prototype/mock up: 
    Gruppens medlemmer klipper tasker ud fra mønsteret, motivet påsættes 
    Og sammensæt tasken. (en fra hver i gruppen) 

    #Prototype/mockup model fremlægges og afleveres. 
 

Analyse af produktdesign: 
Til sidst skal der foretages en designanalyse af jeres RE-bagger design. 

Alle i gruppen skal lave en analyse af produktet.  
#Analysen fremlægges og afleveres. 

 

HUSK at beskrive de processer i kommer igennem i jeres PORTFOLIO, gør det individuel. 

• Til vidensdeling/fremlægning skal udarbejdes en præsentation og 

            visualisering af jeres design, proces og produkt. 
            Præsentationen kan laves som Prezi/Powerpoint-slides,  

            moodboards/collager etc. der må gerne tænkes: kreativt og alternativt. 

 

•      Projektet præsenteres på IK-gym. Lokale 109 d. 2. oktober kl. 9.30 

 



 
 

Fremlægning/vidensdeling: I skal lave en velforberedt mundtlig præsentation af jeres projekt 

på 10 min. 
I skal fortælle/vise hvordan projektet er løst fra start til slut. 

 
Vurder tilslut jeres eget produkt. (skal skrives i portfolio)  

Hvad er godt? 
Hvad er mindre godt? 
Hvilke ting I ville have gjort anderledes? 

Hvilke erfaringer I har gjort jer undervejs i forløbet? 
Hvad vil i tage med jer fra denne opgave? 

Hvordan er vores samarbejde gået og hvor meget har jeg ydet til projektet? 
Noter de 3 vigtigste ting du har lært. 

 

Alle gruppemedlemmer skal deltage/bidrage til fremlæggelsen. Gruppen skal samtidig sikre 

sig hele projektet kan fremlægges, hvis et medlem er fraværende. 

 
I vil få en mundtlig feedback efter præsentationen. 
 

God arbejdslyst Karen 
 

Links: 
http://www.urbanmeisters.com/green-fashion-years-biggest-comeback-katharine-hamnetts-

slogan-t-shirts/ 
https://katharinehamnett.com/eur 
 

 
 

http://www.urbanmeisters.com/green-fashion-years-biggest-comeback-katharine-hamnetts-slogan-t-shirts/
http://www.urbanmeisters.com/green-fashion-years-biggest-comeback-katharine-hamnetts-slogan-t-shirts/
https://katharinehamnett.com/eur


Design      
PROJEKT 2.18  

                         Designikoner og designhistorie 
 
Mål for dette forløb:  
Få indblik i design-historien og dens indflydelse på udvikling af designs. Vi vil skabe et fælles 
fundament for hvordan man laver research- bruger kildekompetencer/kritik, rapportskrivning, 

reflekterer, søge inspiration, lave præsentationsmateriale, etc. 
 

analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat 

 sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder 
 se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne 

• At op nå grundlæggende kendskab til værdifilosofi og forståelse af æstetik og formsprog, ud 

fra en kulturel synsvinkel. 

• Kendskab til nyere tids design historie. 

• At op nå bevidsthed om designretninger og designer, deres karakteristika, betydning og 

udviklingsproces.  

• Introduktion til nogle af fagets grundbegreber. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

Dette gøres ved at udarbejde en rapport og præsentation af et Design IKON. 

I laver selv makkerpar.  
 

Design ikoner:                                            Design historiske periode 
1. Ludwig Mies Van Der Rohe                 Bauhaus 1919-1933                         Pernille 

2. Le Corbusier                                          Funktionalismen 1920-1940erne     Alex 

3. Arne Jacobsen                                     organisk modernisme 1950             Mikkel 
4. Grete Jalk                                                                                                         Subita                                                                

5. Eames                                                    Modernisme 1924-1955                    Thasini                    

6. Hans Jørgen Wegner                           Danish design 1950erne                  Inge 
7. Finn Juhl                                                                                                            Dinna 

8. Verner Panton                                     Popart 1960erne                                Josephine 

9. Nanna Dietzel                                      Minimalisme 1990erne                      Patrick 
10. Louise Cambpell                                  Ny modernisme                                Nanna 

 

Hvad skal i gøre? 
 

1. Udvælgelse af personer og design historisk periode: Ud fra design retningerne: 

Produktdesign og arkitektur skal I udvælge en væsentlig designer / arkitekt fra 

funktionalismen til i dag 

2. Research og undersøgelse: Foretag en undersøgelse /research af personen og hans 

/hendes arbejde og den tid den er/var en del af. Find de væsentligste karakteristika ved 

deres værker og forsøg at forklare baggrunden for dem. Research materiale visualiseres på 

moodboard (alt research skal gemmes i PORTFOLIET).  

3. Rapport: ud fra jeres research skrives en rapport, I skal bruge rapportskabelonen, (ligger på 

LECTIO). Der udarbejdes en rapport / projektbeskrivelse a max 2-3 sider eks. billeder og 

tegninger, rapporten ligges i en fælles vidensbank. 

4. Dernæst skal I udvælge et design af designeren/arkitekten, tegne det som skitse og 

rentegning, derefter laver i en analyse af emnet. Begge tegninger og analysen, skal med i 

rapporten.  

5. Forside: Udarbejde en flot illustreret moodboard/collage med titel, skal visualiser ikonet. 

 

• Til viden-deling skal udarbejdes en præsentation og visualisering af design ikonet,  
             dennes karakteristika og design. 

           Præsentationen kan laves som Prezi/Powerpoint-slides, moodboard / collager etc. der må 

           gerne tænkes kreativt og alternativt. 



 

Præsenteres d. 13-11-18 kl. 14.00, AFLEVERING: Rapporten afleveres på lectio d. 13-11-2018 kl.20.00.  

 I vil få en mundtlig feedback efter præsentationen. God arbejdslyst. 

 

Uge: Aktivitet  
45 Udlevering af Projekt 2: Ikoner og design historie. Arbejde med opgaven 
46 Arbejde med opgaven. Projekt 2: Ikoner og design historie 
                   Præsentation projekt. Kl. 14.15 – 15.15. 
                   Evaluering 
 
                   Rapport, analyse og tegninger afleveres senest D. 15.00 kl. 20.00 
                   Sendes til Mail kasa@via.dk 
 

Litteratur: 
Design B 

Design og arkitektur, af Jesper Bek grundbog til niveau C 

 

Links: 
http://designmuseum.dk/ 

 

http://www.dac.dk/ 

 

http://designprocessen.dk/ 

 

https://whoyouwe.wordpress.com/2011/12/01/stolens-designhistorie/ 

 

 

TIL INSPIRATION 
 
Ikon: (Ikonens navn, fødested, nationalitet etc. FOTO) 
 

Profession: (hvor og med hvad har han/hun arbejdet/arbejder med) 

 
Biografi: (stil-ikonens baggrund, uddannelse, erfaring og ”gennembrud” m.m.) 
 

Awards: (har han/hun vundet nogle priser, konkurrencer etc.) 
 
Produkter: (hvilke forskellige produkt typer, arbejder jeres stil-ikon med og hvor (modehuset/virksomheden 

etc.……..))  

Markeder: (Lokalt, globalt eller specifikke lande hvor stil-ikonet sælges  
                        og evt. typen af forretninger) 
 
Statement: (har stil-ikonet et personligt ”statement”, en filosofi, en  
                            bestemt måde at arbejde med inspiration på, et idol, en 
                            ”muse” m.m.) 
 

Karakteristika/Person DNA: (hvad er meget karakteristisk for stil-ikonet, hvad er det der 
                        fortæller et det er lige præcis er den person, udarbejd en 
                            person analyse af jeres stil ikon. Person DNA                                    
 

Målgruppe: (Kort præsentation af den primære målgruppe) 
 
Kategori: (hvilke produkter laver stil-ikonet, hvilken stilart arbejder 
                        han/hun med, er det mode, punk, innovativt,  
                        afslappet, trendy, klassisk osv. hvilken omdømme/renomme´ har stil-ikonet) 

Reflektion: (jeres refleksioner over stil-ikonens 

                      indflydelse på nutidig arkitektur, innovation, mode, design etc….) 

mailto:kasa@via.dk
http://designmuseum.dk/
http://www.dac.dk/
http://designprocessen.dk/
https://whoyouwe.wordpress.com/2011/12/01/stolens-designhistorie/


HFDesign      
3 Projekt- 

Beskrivelse 18                    STOLEN 
                                       

 
 Y-stolen Hans J. Wegner 

 
Som repræsentanter for byens største designfirma skal du/I designe et siddemøbel/ stoledesign, hvori I f.eks. 

forholder jer til: innovation, bæredygtighed, klassisk design eller skulpturelt design. Til hvert stol design skal 

udarbejdes et visuelt gennemarbejdet præsentationsmateriale.  
 

Mål for dette forløb: At øve designmæssige kompetencer, få indsigt i at analysere og vurdere professionelt design 

og bringe viden fra dette i anvendelse.  
Vi skal researche og indsamle inspiration, dette skal bruges som afsæt for design af jeres sidemøbel, som skal løse et 
selvvalgte problem. 
 

Faglige mål fra bekendtgørelsen 
_analysere og diskutere design som proces og som resultat 

_sætte ord på kropslige erfaringer med design  
_se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne 
_demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
_identificere et designproblem og gennemføre en designproces 
_generere design- og arkitektur-idéer 
_undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige parametre og ved hjælp af forskellige metoder som nævnt i 
kernestoffet 

_kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt 
_foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces 
_detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt 
_arbejde iterativt 
_formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt 
_være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, mellem helhed og detaljer, samt mellem det 
kendte og det endnu ukendte. 
_beskrive formålet med deres visualiseringer. 

 

Inspiration: Inspiration og research tur til Århus 
https://dk.pinterest.com/pin/519532506994129124/ (tegninger og skitser af stoldesign) 
https://www.youtube.com/watch?v=-KRXOlnTgbY  Cardboard chair (oplæg til prototype)  
https://www.youtube.com/watch?v=jU-imkEarvU  The IKEA design process for the FJALLBERGET Chair (oplæg)  
http://klassik.dk/ 
 

Arbejdsform: Projekt par 2-2 eller alene 

Afleveres d. 18-12-18 kl. 20.00 til mail: kasa@via.dk 

Vidensdeling d. 18-12-18 prototype afleveres efter vidensdeling.  

Økonomi: 50 kr. pr elev 

Tidsplan: 13 lektioner (RESTEN er hjemme arbejde) Læs i design og arkitektur C s. 33-39 
Uge 47: Opstart projekt 3 STOLEN, Analyse af stol 2 og collage/moodboard en med stole 
             og en med inspiration, ide til opsætningslayout og fokusering 
Uge 48: Teori (design brief, formsprog, oplæg stolen/materialer, idegenerering, skitser,  
                           idevurdering, rentegning), udlevering af projekt. 
               Brief/projektbeskrivelse afleveres, ideudvikling af stol, udvælgelse og opsætning af  
              materialer og farver på moodboard. arbejde med projekt. 
Uge 49: Teori (opsætning)  
Uge 50: Arbejde med projekt  
Uge 51: Arbejde med projektet og fremlægning 

 

    Produktdesign 

https://dk.pinterest.com/pin/519532506994129124/
https://www.youtube.com/watch?v=-KRXOlnTgbY
https://www.youtube.com/watch?v=jU-imkEarvU
http://klassik.dk/
mailto:kasa@via.dk


AFLEVERING/KRAV: 
 

Analyse af minimum 2 selvvalgte stol (bruges som inspiration og giver kendskab til, hvordan man laver 

en stol) Læs om Designanalyser her: (Design B analyse-ellipsen indre og ydre dimension s. 54-58) 

Krav, hårde og bløde eks. 

 (Behov og ergonomi)  

 INSPIRATION: http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/nobody-chair/  

 

Designbrief og Hovedgreb, hvori designprojektets bærende ide´synliggøres.  

= projektets RØDE TRÅD  

 

Inspirations moodboard, farver og materialer. Dokumentation af din / jeres researchfase (f.eks. 

fotos, bøger, kataloger stikord etc.)  

 

 Ideudvikling/skabelse og idevurdering. Dokumentation af din / jeres ideudviklingsfase (der skal 

være minimum 5 stk. ideskitser med dertilhørende komentar, til og fra valg.  

 

Mockup / prototype af stolen. Dokumentation af din / jeres modelarbejdsfase, hvor der vises 

eksempler på form og materialeeksperimenter, f.eks. skitser, materialeprøver eller billeder af 

materiale prøver, i denne fase skal i tage højde for flg. overvejelser: 
 

A: Konstruktion:  

Hvilke elementer består stolen af? (skitsér de vigtigste dele). Hvordan og af hvilke former er stolen 
sammensat og konstrueret? (sæt ord og fagbegreber på formerne – er det dynamiske former eller 

kontrastfyldte former osv.).  
 

B. Produktion:  

Hvordan er stolen produceret – hvilken teknik/ håndværk/ industri/ ny teknologi? 
 

C. Funktion/ brug: Hvad skal stolen bruges til? Kommunikerer det udfærdigede design tydeligt 

stolens funktion eller ej?  

 
D. Konteksten:  

Hvilke kunder er objektet designet til?  

Hvad kommunikerer/ fortæller stolen via designet?  
Er stolens design gammeldags, nutidigt, innovativt?  

Er produktet identitetsskabende for brugeren/ den pågældende målgruppe?  
Er produktet funktionelt, skulpturelt, industrielt eller trendy?  
 

 Målfaste rentegninger af udvalgt endeligt design, hvor i forholder jer til produktets front, bag 

sider, top, bund osv. 
 

Mock up model / prototype udarbejdet i målestoksforhold. Her bestemmer og medbringer / 

indkøber i selv materialevalget. Dokumentation af din / jeres prototypes udviklingsfase   

 
      Vidensdeling, udarbejde en præsentation og visualisering, af jeres design og  

      processen, her skal i inddrage analysen. 

 INPUT i form af oplæg fra KS og gæstelærere:   
Repetition Design processen og produktdesign analysemodellen. Inspiration og materiale 

Ideudvikling og idevurdering, produkt skitse/tegning, mock up model/prototype 

Materiale:  
• http://whoyouwe.wordpress.com/2011/12/01/stolens-designhistorie/ 

• http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/myren 

• http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/nobody-chair/ 

• http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/panton-chair/ 
• https://fritzhansen.com/da-dk/searchresultpage?query=arnejacobsen%20stole 

• http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/brug/panton-chair/ 

 

Forløbet i detaljer:     

   

http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/nobody-chair/
http://whoyouwe.wordpress.com/2011/12/01/stolens-designhistorie/
http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/myren
http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/nobody-chair/
http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/ide-og-inspiration/panton-chair/
https://fritzhansen.com/da-dk/searchresultpage?query=arnejacobsen%20stole
http://www.designprocessen.dk/idetilbrug/brug/panton-chair/


Produkt ide, tegning og prototype: 
Med udgangspunkt i analysen og inspiration fra Århus m.m., skal I designe en stol med udgangspunkt i 

designprocessen. 
 

Arbejdsplan: 

I skal formulere et DESIGNBRIEF (projektbeskrivelse: problem, problemanalyse, 

problemformulering evt. afgrænsning, tidsplan) & HOVEDGREB, hvori designprojektets 
bærende idé synliggøres. = projektets røde tråd.  

 

       1.   Analyse af 1 selvvalgt og en designet af dit ikon.  

       2.   Du/I skal visualiser din inspiration/research fase på en collage / moodboard. 
3. Idegenerering og ideudviklingsfase, skal der som minimum tegnes 5 skitser med kommentar.            

4. Der laves en skitse af den endelige ide, hvor du forholder dig til stolens front, bag, sider, top,                              

bund osv. som derefter RENTEGNES i målestoksforhold 1:10 (Eksempel: Hvis din stole-model er 5 cm 

høj, vil den endelige stol blive 50 cm) eller 1:5 (Eksempel: Hvis din stole-model er 10 cm høj, vil den 

endelige stol blive 50 cm) Skriv målestoksforhold ind på tegningen). Tegningen må gerne 

farvelægges. (jeg anbefaler at man tager en kopi og farvelægger den.) 

5. Materialer og farver beskrives og visualiseres dvs. sættes op som materiale og farvekort. 
6. Detaljering: teknisktegning og snittegning af stolen. 

7. MOCK UP model/PROTO TYPE. 

 
 

PRODUKT TIL FYSISK PORTFOLIE: 
I skal gemme alt materiale fra projektet af hensyn til eksamen i Design C 

 

MUNDTLIGHED 
Vidensdeling af alt udarbejdet materiale, vil ske gennem præsentation af jeres arbejde. 

 

Projektet videndeles/præsenteres på Herning HF d. 18-12-18 kl. 14.00 

Præsentation: I skal lave en velforberedt mundtlig præsentation af jeres projekt på 10 min. og 5. min til 

spørgsmål og feedback. I skal fortælle/vise hvordan projektet er løst fra start til slut. 

 

God arbejdslyst Karen 
Medbring til undervisning: Skriveredskaber, tusch/farveblyanter, evt. saks, linialer, Design og arkitektur og PORTFOLIO. 
Underviser: Design: Karen Staghøj mail:  

KASA@via.dk 

 

 

mailto:KASA@via.dk
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Design C      
4 Projektbeskrivelse 19  
 

ID - visueldesign 
Kommunikation/grafisk design: 

Logo, postkort/brochure/plakat etc. og emballage 

  
I dette projektforløb skal I designe logo, postkort/brochure/plakat etc. og emballage, som 
skal kunne fungere som jeres portfolio, og skal kunne bruges til at præsentere jer selv til 
kommende studiesøgning/arbejdsgiver/kunder/ eksamen m.m. eller et selvvalgt/skabt 

brand som skal have et nyt eller  et af det visuelle udtryk. 

DU skal finde ud af hvordan du bedst muligt kommunikerer om dig selv og dine personlige 

faglige kvalifikationer, eller hvordan du kan skabe en bedre kommunikation af et nyt eller 
eksisterende brand.  
 

MÅL FOR DETTE FORLØB. 
At I får indblik i de basale principper indenfor grafisk design og kan bringe dem i anvendelse. 
 

Forløbet dækker følgende mål og I skal efterfølgende kunne:  
• analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat 

• sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder (design historie) 

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag (evt. dansk, samfundsfag og billedkunst) 

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder (brug de metoder du har fået kendskab til) 

I en designproces skal eleverne kunne: 
• identificere et designproblem og gennemføre en designproces (problemformulering) generere design- og arkitektur-idéer (skitser og 

miniskitser) 

• kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt (at du gør brug af det du finder frem til i 
mindmaps, brainstorm etc, analyser af andres produkter, den inspiration du indsamlet m.m.)  

• foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces  

• detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt (rentegning og fokus på detaljer) 

• arbejde iterativt (analyser dit design og se hvad der skal til for at gøre det bedre og gøre det)  

• formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt (mundtlig præsenter jeres projekt fra start til 
slut, og vise det i billeder, tænk evt. AIDA) 

• beskrive formålet med deres visualiseringer. 
 

Arbejdsform: Grupper a´2 pers. eller alene. I arbejder på klassen og hjemme. 

Opgaven vil være opdelt i 4 del afleveringer, som vil blive udleveret løbende. 
 

Projektperiode: 16 lektioner (uge 3 – 10, 2019)  

Aflevering: uge 10, efter fremlæggelse afleveres rapport og produkt. 
 

I skal bruge designprocessen, som arbejdsmetode. - dvs. følge de fem forskellige faser (se 

s. 17, Kapitel 1, designprocessen fra ”Design B og Design og arkitektur s.135) 

 

Undervisningen er bygget op om projektet og der vil være øvelser undervejs, hvor du laver 

på de enkelte emner i opgaven. Så husk at være forberedt til hver ny lektion. Det er vigtigt 
du følger denne rækkefølge: 
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Fokusering og inspiration DEL 1 
Den analytiske fase – RESEARCH, ANALYSE & INSPIRATION –  
 

Afklaring:                                                                                                                                
Som start vil det være en god ide at afklare følgende: vil du design til dig selv eller et 

brand og hvilket? 

• Hvem er afsender? 

• Hvad er formålet med kommunikationen? (er det til salg af et produkt, koncert, 

event, give oplysninger om noget, eller andet??) 

• Hvad vil du/i kommunikere? 

• Hvordan skal det kommunikeres? (medie) 

• Hvem skal modtage det du/i skal kommunikere, er det slutbrugeren eller kunden? 
 

Foreløbigt hovedgreb for dette forløb: Hvilken research og inspiration kan give os 

inspiration, til vores designproces og idegenrering til ”XXXX”? 
                 

DESIGNPROBLEMET: Beskriv jeres designproblem. (hvilket problem vil du løse med dit design)                                       

 

DESIGNPROCESSEN – projekt krav 
 

Fase 1- Research/Inspiration (visualiseres på moodboard, i A4format) 
 

1. Brainstorm eller mindmap over jeres emne og hvad jeres formål er med designet. 

2. Indledende research, gå på nettet, se i bøger og blade osv. og undersøg evt. 

hvordan andre laver indenfor kommunikationsdesign / image, plakater, logoer, 

brochurer, designhistorie (se design og arkitektur kap 3 s. 81- 132) m.m. hvilke 
typografier, layouts, farver, materialer, billeder og illustrationer kan give dig gode 

ideer. etc. 
      Skal stillen være eks. moderne, indbydende, informativ, æstetisk osv.      
 

Fase 2 Målgruppe/signalværdi/marked/ brugere/materialer/farver 
              

     Målgruppe/brugeren: Du/I skal beslutte hvilken målgruppe/bruger der skal være 

                                            modtager, lave en kort beskrivelse, visualiser målgruppen på et  

                                            moodboard  i A4format (se design og arkitektur s. 74-76) 

     Signalværdien: Beskrives kort 

     Marked: Beskrive kort hvilket marked designet er målrettet mod. 

     Materialer og farver: Beskrive kort hvilket materiale og farver i vil bruge, visualiser det  

                                          på et moodboard A4format. 

     Krav: hårde og bløde til det visuelle design. 

Registrer det i jeres portfolio, evt. ved hjælp af foto, skitser, ord etc 
 

Del 1 aflevering: Dokumentation: Rapport indeholdende begrundelse for: 

• Afklaring afleveres skriftlig og visuelt 

• Designproblem formulering skriftligt 

• Brainstorm/mindmap over ideer og målgruppe, kort skriftlig opsummering. 

• Inspiration, farver, materialer, typografi eksempler (+valgt), moodboard + 

begrundelse for valgte farver, materialer og typografi. 

• Målgruppen: skriftlig beskrivelse og moodboard i A4format. 

• Krav (hårde og Bløde) 

AFLEVERES (Mail: kasa@via design) d. xx. xx 201 kl. xx.00 

Tidsramme: 3 lektioner + det du ikke når på skolen er hjemmearbejde 

Portofolio: HUSK gem alle skitser, mindmaps, brainstorms etc. fra jeres proces. 
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LOGO design DEL 2 
Den analytiske, kreative og udviklingsfase – RESEARCH, ANALYSE & INSPIRATION – 

IDEGENERERING, IDEUDVIKLING OG PRÆSENTATION. 

 

 

 
http://www.3fisk.dk/case_logos.html (ovenståendel logo) 

http://www.scandinavianbranding.dk/cases.html Københavns drengekor (hvorfor ser logoet sådan ud??) 
 

I skal designe et logoforslag i form af 1 navnetræk og 1 bomærke (logo) som fremover kan 

være dit/firmaets ansigt udadtil.  
 

Logoet og navnetræk skal kunne anvendes sammen eller hver for sig på visitkort, 

brevpapir, reklamer, web, husfacade osv. 
 

Foreløbigt hovedgreb for dette forløb:  
 

• Hvordan designes et logo og navnetræk til ’XXXX’ således at det bliver 

velinformerende om dig/brandet, æstetisk, smuk, trendy etc.?   

 

Del 2 aflevering og projektkrav:  

 
Dokumentation:  

Rapport indeholdende proces og begrundelse for: 

• Idegenerering: Brainstorm/mindmap på brand navn og fokus (evt. Adidas og 

sportstøj) _udvælg hvad der bruges fra mindmap til udvikling af logo og brug det.  

• Inspiration: Logo moodboard (find logoer der kan inspirer, sæt dem op på et MB.)   

• Logoanalyse: af 2 gode, 1 dårlig logo, udvælg 4-5 emner fra analyserne og brug 

det i dit design. 

• Skitser minimun 5 og udvælg endeligt design, 

• Rentegning og præsentation på sort og hvid baggrund, evt. i forskellige størrelser. 

• den valgte skrifttype i navnetrækket 

• de valgte former i logo (geometriske/organiske) 

Redegørelse for: 

• eventuelle historiske træk i logo og navnetræk 

• vurdering af æstetikken i logo og navnetræk 

 
Produkt: Farveprint af forslagene i A4format. (på sort og hvid baggrund) 

 
AFLEVERES (Mail: kasa@via design) d. xx. xx 201 kl. xx.00 

 
Tidsramme: 3 lektioner + det du ikke når på skolen er hjemmearbejde 

Portofolio: HUSK gem alle skitser, mindmaps, brainstorms etc. fra jeres proces. 

Visuel design DEL 3 

http://www.3fisk.dk/case_logos.html
http://www.scandinavianbranding.dk/cases.html
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Den analytiske, kreative og udviklingsfase – RESEARCH, ANALYSE & INSPIRATION – 

IDEGENERERING, IDEUDVIKLING OG PRÆSENTAION. 

         

I skal designe et selvvalgt 
Visuel design: 

Visitkort, brevpapir, kuvert, kort, 

postkort, brevmappe, katalog, 

reklamer, broshure etc. 

 

Foreløbigt hovedgreb for dette 

forløb:  

 

• Hvordan designes et 

visuelt design til ’XXXX’, det 

skal spejle dig/brandets, 

identitet, værdier og 

ideologier?   
 

Del 3 aflevering og projektkrav:  

 
Dokumentation:  

Rapport indeholdende proces og begrundelse for: 

• Idegenerering: Brainstorm/mindmap på hvem der laver gode visueldesigns der kan 

inspirer dig/jer. _udvælg hvad der bruges fra mindmap til udvikling af visueldesign.  

• Inspiration: Visuelle designs på moodboard (find visueldesigns der kan inspirer, sæt 

dem op på et MB.)   

• Visuel design analyse: af 2 emner, sammenlign dem og tag det bedste med og 

brug det i udvikling af dut design. 

• Miniskitser/skitser af det visuelle design (mindst 3 forslag) 

• de valgte farver til emnet 

• de valgte materialer (papir, plast, pap etc.) 

• de valgte former og formater på det visuelledesign 

Redegørelse for: 

• eventuelle historiske træk i det visuelle design 

• vurdering af æstetikken i det visuelle design 

 
Produkt: Farveprint af forslagene i størrelsesforhold format 1:1.  

 

 

 

AFLEVERES (Mail: kasa@via design) d. xx. xx 201 kl. xx.00 

 
Tidsramme: 3 lektioner + det du ikke når på skolen er hjemmearbejde 

Portofolio: HUSK gem alle skitser, mindmaps, brainstorms etc. fra jeres proces. 

 
 

                                      

 

Emballage design DEL 4 
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Den analytiske, kreative og udviklingsfase – RESEARCH, ANALYSE & INSPIRATION – 

IDEGENERERING, IDEUDVIKLING OG PRÆSENTATION. 

  

Produkt: 
I skal designe og fremstille en 

mock-up model af et stk. 
emballage, som skal indgå som 

en del af jeres visuelle design 

koncept. 
 

Foreløbigt hovedgreb for 

dette forløb:  
• Hvordan designes 

emballagen til ’XXXX’ konceptet, 

det skal spejle dig/brandets 

identitet, værdier og ideologier?   

 

 

Del 4 aflevering og projektkrav:  

 
Dokumentation:  

Rapport indeholdende proces og begrundelse for: 

• Idegenerering: Brainstorm/mindmap på hvem der laver god flot og inspirerende 

emballage, der kan inspirer dig/jer. _udvælg hvad der bruges fra mindmap til 

udvikling af visueldesign.  

• Inspiration: Emballage moodboard  

• Emballage analyse: (brug analysen produkt og grafiskdesign) af 2 emner, 

sammenlign dem og tag det bedste med og brug det i udvikling af designet. 

• Miniskitser/skitser af emballage design (mindst 3 forslag) udvælg en og 
begrund til og fravalg. 

• Det endelige forslag dokumenteres i form af tegninger, tegninger med mål 

modeller/prototype – og foto. 

• de valgte materialer (papir, plast, pap, metal etc.) 

• de valgte former og format på emballagen (er den kvadratisk oval etc..) 

 

Produkt: Prototype i størrelsesforhold format 1:1.  

 

AFLEVERES (Mail: kasa@via design) d. xx. xx 201 kl. xx.00 

 
Tidsramme: 2-3 lektioner + det du ikke når på skolen er hjemmearbejde 

Portofolio: HUSK gem alle skitser, mindmaps, brainstorms etc. fra jeres proces        
 
 

 

 
 

                           

PRODUKTKRAV: 
- Jeres ID - visueldesign skal bygge på hovedgrebet med relevante hårde og 
   bløde krav I selv har opstillet. 
- Produktet skal være et logo, visuel/kommunikationsprodukt og emballage. 

- Præsentation af alle emner og en rapport som beskriver processen. 
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- Designet skal rettes mod produktets målgruppe og bruger.  

 

Fremlægning/vidensdeling 
https://www.behance.net/gallery/27291377/HARMONY-WITH-NATURE 

I skal lave en velforberedt mundtlig og visuel præsentation af jeres projekt, hvor i viser 
hvordan projektet er løst fra start til slut, igennem design processens 5 faser. 

Beskriv forløbet og de overvejelser i har gjort undervejs. 
HUSK gem alle skitser, mindmaps, brainstorms etc. fra jeres proces. 
 

Der er ca.10 min. til præsentation af jeres projekt. 

Klassen må kommentere og stille spørgsmål. 

 
EVALUERING (SKAL MED I RAPPORTEN) 

Vurder tilslut jeres eget produkt. (godt, mindre godt, ting I ville have gjort anderledes, 

erfaringer I har gjort jer undervejs i forløbet, hvad vil i tage med jer fra denne opgave?) 
 

Der gives feedback efter præsentation og videndeling. 
Der gives en samlet skriftlig feedback og karakter (hvis det forespørges) på rapport og 
præsentation. 

 

PRODUKT TIL FYSISK PORTFOLIE: (se dokument portfolio indhold) 
I skal (altid!) gemme alt materiale fra projektet af hensyn til eksamen i Design C 

 
I skal undervejs gemme alt materialet fra projektet i jeres portfolio .  

Det færdige projekt til aflevering skal gemmes i en præsentationsmappe. 
som i skal bruge til eksamen. 

 

Mundtlighed: 
I forløbet som helhed indgår vidensdeling og præsentation af dit arbejde. 

 

Fokus på i bedømmelsen: 
• Originalitet 

• Visioner, tanker og løsninger 

• Ord og billedmæssig klarhed, Proces i billeder og ord. 

• Konceptets visuelle helhed: typografi, farver, layout -komposition, foto/illustrationer. 

• Opsætning/præsentation af projektet 

• Id-visuel design: Fokusering og research, logo (symbol og navnetræk), visuel 

koncept (eks. visitkort, brevpapir, kuvert, folder/katalog etc.) -emballage  

Materialer: Har i brug for at købe materialer til jeres projekt, som vi ikke har på skolen eller I 
kan finde derhjemme, sker det efter aftale med læren. 
Medbring til undervisning – hver gang: Skriveredskaber, tusch/farveblyanter, evt. saks, 

linialer, Design & arkitektur, PORTFOLIO. 

 

Underviser: Design: Karen Staghøj mail: kasa@via.dk 
                     
God arbejdslyst Venlig hilsen Karen 

 

Litteratur til rådighed: 
Grundbog i grafisk design af Kim Pedersen og Henrik Birkvig 

Sådan laver du Smukkere grafisk design af Henrik Birkvig 

Design og arkitektur af Jesper Bek (I forløbet skal i LÆSE kap 1 s.10-27, kap 3 Design og arkitektur- 

historie s. 82 -132, Designprocessen s. 135 – 138) 
 

https://www.behance.net/gallery/27291377/HARMONY-WITH-NATURE
mailto:kasa@via.dk
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LINKS: 
Hent inspiration på eks.: 
www.nielsgamborg.dk  godt site, hvor I kan hente meget nyttig viden om webdesign – både om 

teoretisk webdesign og praktisk programmering. 

www.marginal.dk = lidt utraditionelt reklamebureau i Vejle, som laver godt kommunikationsdesign – 
på hjemmesiden er der mange eksempler på design de har lavet. 

https://www.behance.net/featured her kan i se andres projekter. 

 

Branding og visuel ID 

Giver indblik I hvad branding og hvordan det hænger sammen med visueldesign og hvad det 
indeholder og fungerer. (SKAL SES FØR UNDERVISNING) 
 
Fundamentals of design 
Her får du indsigt I de grundlæggende elementer i kommunikations/grafisk design  
(SKAL SES FØR UNDERVISNING) 
 
COLOR 
Her kan du indsigt I de grundlæggende elementer og brug af farver i grafisk design 
 
TYPOGRAFI 
Her kan I lære mere om det grundlæggende I at arbejde med typografi 
 
LAYOUT AND COMPOSITION 
Her kan du få indsigt I de grundlæggende elementer i layout og komposition i grafisk design og hvordan 
du kan bruge det til at skabe godt grafiskdesign 
 
IMAGES 
Her kan du indsigt I de grundlæggende elementer i brugen af billeder og illustrationer i grafisk design 
og hvordan du kan bruge det til at skabe flot visuelt grafiskdesign 
 
 
 
 
 
 

http://www.nielsgamborg.dk/
http://www.marginal.dk/
https://www.behance.net/featured
https://www.youtube.com/watch?v=l-S2Y3SF3mM&list=PLx03_0RRvUEE8w_ipVLwBjr9glIlU9G8M&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YqQx75OPRa0&index=1&list=PLx03_0RRvUEE8w_ipVLwBjr9glIlU9G8M
https://www.youtube.com/watch?v=_2LLXnUdUIc&list=PLx03_0RRvUEE8w_ipVLwBjr9glIlU9G8M&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sByzHoiYFX0&index=3&list=PLx03_0RRvUEE8w_ipVLwBjr9glIlU9G8M
https://www.youtube.com/watch?v=a5KYlHNKQB8&index=4&list=PLx03_0RRvUEE8w_ipVLwBjr9glIlU9G8M
https://www.youtube.com/watch?v=MELKuexR3sQ&list=PLx03_0RRvUEE8w_ipVLwBjr9glIlU9G8M&index=5
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Den bæredygtige drømmebolig 

                                       

 
 

Projektet tager udgangspunkt i arkitektur og design af fysiske omgivelser. I forlængelse af 

nutidens ophedede klimadebat sættes der i stigende grad fokus på miljøvenlige og 
bæredygtigt design, med det formål, at tage hensyn til mennesket, klimaet, jorden og 

dens ressourcer.  

I skal designe Den bæredygtige drømmebolig, komme med et oplæg til design af de fysiske 

omgivelser, hvor boligen skal bygges. Med udgangspunkt i områdets arkitektoniske udtryk skal i 

designe det selv valgte udenoms areal, så det passer til boligen og målgruppen.  

Problemformulering: Hvordan kan vi designe Den bæredygtige drømmebolig, i materialerne 

krydslamineret træ, beton, stål og glas, med inspiration fra en udleveret inspirationskilde, 

modernismen og definerede krav (hårde og bløde)?  

Materialer:  

Materialer:  

Kryds lamineret træ    Beton    stål   glas  

Krav:  

Hårde: Skal være: _ bæredygtigt, _ et hus til beboelse, _ funktionel, _ æstetisk, _skal i bygges i alle 

eller nogen af ovenstående materialer, _skal passe til de valgte omgivelser 

Bløde: (Her kan i selv vælge☺), FORM, FARVER, DEKORATION, omgivelser til huset, beplantning 

Præsentations mappe:  

I skal bruge den udleverede mappe og skabelonerne til opsætning af jeres projekt. 
 

 

    Arkitektur og design af fysiske omgivelser 



 

AFLEVERING/KRAV: 
 

Analyse af minimum 2 selvvalgte bygninger (bruges som inspiration og giver kendskab til, a  

 

Designbrief – udfyld der hvor der er skrevet med grøn.  

= projektets RØDE TRÅD  

 

 Ideudvikling/skabelse og idevurdering. Dokumentation af din / jeres ideudviklingsfase 
(der skal være minimum 3-5 stk. ideskitser med dertilhørende komentar, til og fra valg.  

 
 Målfaste rentegninger: I skal lave en præsentations tegning af boligen, grundplanen 

og tværsnit i målestoksforhold 1:50 1m = 2cm og en tegning med mål. 
 

Mockup / prototype. Dokumentation af din / jeres modelarbejdsfase, hvor der vises 

eksempler på form og materialeeksperimenter, f.eks. skitser, materialeprøver eller 
billeder af materiale prøver. 

 
 PRÆSENTATIONS MATERIALE. I skal bruge den udleverede skabelon. 

 

A: Konstruktion:  

Hvilke elementer består bygningen af? (skitsér de vigtigste dele). Hvordan og af hvilke 

former er bygningen sammensat og konstrueret? (sæt ord og fagbegreber på formerne – 
er det dynamiske former eller kontrastfyldte former osv.).  
 

B. Produktion:  

Hvordan skal bygningen produceres – hvilken teknik/ håndværk/ industri/ ny teknologi? 

 
C. Funktion/ brug: Hvad skal bygningen bruges til? Kommunikerer det udfærdigede 

arkitektur/design tydeligt bygningens funktion eller ej?  

 
D. Konteksten:  

Hvilke kunder er bygningen designet til?  

Hvad kommunikerer/ fortæller bygningen via designet?  
Er bygningens arkitektur/design gammeldags, nutidigt, innovativt?  

Er bygningen identitetsskabende for brugeren/ den pågældende målgruppe?  
Er Bygningen funktionel, skulpturel, industriel, innovativ, moderne eller trendy…?  
 

De  fysiske omgivelser 

1. vælg området. Re-design området, så det passer til de mennesker der skal bruge det og bo i 

boligen. 

2. Aflevering: plan - skitser, evt. set ovenfra eller i perspektiv (hvis muligt målfast).  

 

      Vidensdeling, udarbejde en præsentation og visualisering, af jeres design og  

      processen, her skal i inddrage analysen. BRUG udleveret layout skabelon. 

 

 

 

 

 INPUT i form af oplæg fra KS:   
Repetition Design processen,  



Teori: intro til arkitektur og design af fysiske omgivelser, idegenrering gennem tegne proces – tegn 

og design, analysemodeller. Inspiration og materiale. 

Ideudvikling og idevurdering, produkt skitse/tegning, mock up model/prototype 

Inspiration  

Inspiration og research tur til Århus 
Dac - hvad er arkitektur   Her kan du læse om arkitekternes arbejdsredskaber 

Tegn og design:  
Fra bunkers, dens omgivelser til den bæredygtige drømmebolig 
 
 

Arbejdsform: Projekt grupper 2-4  
Vidensdeling d. 2-4-2019 Modellen og mappe afleveres efter vidensdeling.  
 
Økonomi: 50 kr. pr elev 

 

Tidsplan: 13 lektioner (RESTEN er hjemme arbejde) Læs i design og arkitektur s. 33-39 
 

 

PRODUKT TIL FYSISK PORTFOLIE: 
I skal gemme alt materiale fra projektet af hensyn til eksamen i Design C 
 

MUNDTLIGHED 
Vidensdeling af alt udarbejdet materiale, vil ske gennem præsentation af jeres arbejde. 

 

Projektet videndeles/præsenteres på Via design Lokale A 8 d. 2-4 2019 kl. 14.30 

Præsentation/vidensdeling: I skal lave en velforberedt mundtlig præsentation af jeres projekt på 10 

min. og 5. min til spørgsmål og feedback. I skal fortælle/vise hvordan projektet er løst fra start til slut. 
 

God arbejdslyst Karen 
Medbring til undervisning: Skriveredskaber, tusch/farveblyanter, evt. saks, linialer, Design og arkitektur og 
PORTFOLIO. 
Underviser: Design: Karen Staghøj mail:  
KASA@via.dk 
 

2.1. Faglige mål fra bekendtgørelsen 

 analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat 
 sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder 

 sætte ord på kropslige erfaringer med design og arkitektur 
 se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne 
 behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
I en designproces skal eleverne kunne: 

 generere design- og arkitektur-idéer 
 kombinere resultaterne af idégenerering og i et konkret designprojekt 

 detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt 
 arbejde iterativt 
 formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt 

 være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, 
 mellem helhed og detaljer, samt mellem det kendte og det endnu ukendte. 

 

https://dac.dk/vidensbase/vaerktoejskassen/
mailto:KASA@via.dk


 

 

 

HF-design Tidsplan:  Projekt 5 Den bæredygtige drømmebolig uge 10 - 14 2019  

                               13 lektioner (RESTEN er hjemme arbejde)   
(D&A = bogen design og arkitektur af Jesper Bek) 

Uge/  Indhold/overskrift LEKTIER  
Uge  

10 -14 

Teori: Læs i D&A Kap. 1 arkitektur s. 46 -66, Kap. 2 design 

parameter s. 76 - 80 (bæredygtighed, æstetik, økonomi og 

teknologi) Kap. 3 design og arkitekturhistorie 91 – 117,  

Kap. 4 Design i praksis s. 139- 142 (tegneform og modelbygning 

Design B Del 3 design af fysiske omgivelser s. 117 - 184 

Skal læses i løbet 

af projektet 

Uge 10 
Ti 22-1 
2 lek  

1 

Opstart projekt 5 den bæredygtige drømmebolig - Arkitektur 

• Introduktion: Hvad er arkitektur og design af fysiske 
omgivelser 

• Hvordan oplever vi arkitektur – rum (øvelse) 
• Arkitekturens samspil med dens omgivelser  

Lektie til 12-3 
Læs i D&A s. 46-66, 91 -117 
 
Se på DRK Vi bygger det 
væk afsnit 4:4 Fremtidens 
fællesskaber 

Uge 11 
Ti 12-3 
4 lek  

2 
 
 
 

 

Vidensdeling på klassen af læst og set materiale. 

• Bygningens form, beskrivelse af huse 
• Facaden og dens virkemidler 

• Facade analyse (øvelse) opsamling på klassen 
• Bæredygtighed og byggeri (Se vi bygger det væk 

afsnit 2:4 BYGGERI uden co2. _ Diskussion om 

bæredygtige materialer og den funktion og 
virkemidler på fremtidens arkitektur og byggeri. 

• Arkitekturhistorie med fokus på modernismen. 
• Tegn og design fra kanon til arkitektur, del med 

hinanden. 
 

Lektie til 26-3 
Læs i D&A s. 91 -117, 139 – 
140, 153 -155 
 

 

Uge 13 
Ti 26-3 
4 lek   

3 

Teori om arkitektur og opstart af projekt 5 

• Oplæg om arkitektur v. Læren PP. 
• Analyse – arkitektur D&A s. 153 - 155 

• Øvelse: analyse af modernistisk arkitektur 
• Repetition: af design processen, hvor starter vi og hvor 

skal vi hen? 2-2 og på tavlen. 

• Idegenerering: tegn og design FRA BUNKERS til 
bæredygtig drømme bolig. 

Udlevering og gennemgang af projekt 5 
• Rentegning af Facader, grundplan og evt. 

tværsnitstegning i målestoks forhold 1:100 1m=1cm 

Lektie til 2-4 
Læs: 
 D&A kap 4 s. 139 -140 
Kap. 5 s. 153 - 155 
Design B Del 3 design af 
fysiske omgivelser s. 117 - 
184 
  

Rentegning af Facader, 
grundplan og evt. 
tværsnitstegning 

Uge 13 
Ti 26-3 
4 lek   

4 

Teori om Design af fysiske omgivelser og modelbygning 

• Oplæg om design af fysiske omgivelser v. Læren PP. 

• Analyse – byrum D&A s. 156 - 158 
• Øvelse: analyse af byrum 

• Modelbygning D&A s. 141 
• Opsætning af projekt i udleveret skabelon 
• Vidensdeling og aflevering 

• Evaluering 
 

Lektie til 5-4 
 

Opsummering af 

arkitektur og design 

af fysiske omgivelser 

AFL d. 5-4 sendes til 

kasavia.dk 



Design C   
2. Projekt- 
Beskrivelse 19 

                  Valgfrit DESIGN 

                     + 

 PRÆSENTATIONSPORTFOLIO     

 

http://www.youtube.com/watch?v=C0vbcE8ouS8  (designprocessen til problemløsning)  
https://www.youtube.com/watch?v=n70gWJqbc7Q (hvad er godt design) 

https://www.youtube.com/watch?v=sioZd3AxmnE (Simon Sinek, Start with why) 

 

Design af valgfrit design– med fokus på din driver, design processen, analyse, 

design historie og PRÆSENTATIONSPORTFOLIO som skal vise vejen fra ide til produkt.  

Projektet: I dette projekt skal i arbejde med valgfrit design og visualisering af 
                      designprocessen, den skal præsenteres i en PRÆSENTATIONSPORTFOLIO. 

                      Der synliggør hvordan i kommer frem til jeres ide, hvilke analyser, valg og 

                      løsninger, der er med til at skabe jeres produkt, fokuser på processen fr 
 

Fra IDE til PRODUKT: Begrund hvorfor du har valgt de forskellige elementer og metoder, i  
                                   Din procesbog.  Ca. 1-2 A4-side tekst.  

                                   I skal designe noget som i brænder for, noget som i bare må 
                                   designe/udvikle. (Tænk på Simon Sinek: Start with WHY) 
 

                         Research og inspiration til opgaven skal hentes i jeres tur til ÅRHUS. 

                         Dette suppleres med jeres egen research og inspiration. 

 

 Hovedgreb 1: Hvordan skal et valgfrit DESIGN og en 

                          Præsentations portfolio designes.  

http://www.youtube.com/watch?v=C0vbcE8ouS8
https://www.youtube.com/watch?v=n70gWJqbc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=sioZd3AxmnE


 

ARBEJDSFORM: 

Selvvalgt arbejdsform. 
I arbejder på klassen og hjemme om nødvendigt. I er selv ansvarlige for planlægning af 

projektet. 
I skal bruge designprocessen, som arbejdsmetode. - dvs. følge de fem faser (”Design B” s. 

17, Kapitel 1, designprocessen og Design og arkitektur s. 135, designprocessen). 

 
PRODUKTKRAV: 

- Produktet skal bygge på et hovedgreb med relevante hårde og bløde krav I 

   selv definerer. 
- DESIGN OMRÅDET er valgfrit, skal præsenteres i en præsentations portfolio, som beskriver  

   jeres proces fra ide til produkt, den skal synlig gøre hvordan du kommer frem til dine valg  
  og løsninger.                                       
- Designet skal rettes mod en målgruppe/persona og være baseret på  

  research/inspiration, analyser, design historie, idegenerering, Ideudvikling,   
  skitser/rentegning, evt. En prototype, m.m. 

- Jeres DESIGN skal have et tema/navn/titel. Som skal stå på forsiden af jeres præsentations 
portfolio. 
 

DESIGNPROCESSEN 

_Designområde og problem identificeres 

_Indledende udvikling af hovedgrebet 

Fase 1- Research/Inspiration: Undersøg hvilke løsninger der findes på problemet? hvad  

              kan inspirere til nye løsninger? (anbefaling: lav 2 analyser og komparativ analyse) 

Fase 2 - Målgruppe/persona/signalværdi/brugere, markedsundersøgelse, 

              Brugerundersøgelse. 

Fase 3 – materialer / farver 

Fase 4 - Idégenerering/ skitsering (den valgte skitse skal rentegnes) / idevurdering etc. 

(anbefaling: analyse af egen produkt) 

Fase 5 - Specificering/ detaljering, rentegning, prototype og præsentationsbogen 

 
Fremlægning/vidensdeling D. 14.5. 2019 med feedback 
I skal lave en velforberedt mundtlig præsentation af jeres projekt, hvor i viser hvordan projektet 
er løst fra start til slut igennem design processens 5 faser. (I må gerne gøre brug af foregående 
projekter evt. til inspiration og viden)  
Introducer forløbet og de overvejelser du/i har gjort undervejs. 
 
Der er ca.10 min. til præsentation af jeres projekt. 
Klassen må kommentere og stille spørgsmål. 
 

SELV EVALUERING 

Vurder tilslut jeres eget produkt. (godt, mindre godt, ting I ville have gjort anderledes, 
forbedringer, erfaringer I har gjort jer undervejs i forløbet, hvad vil i tage med jer fra denne 
opgave? Hvor mangler i viden?) 

 
Alle gruppemedlemmer skal deltage/bidrage til fremlægning/vidensdelingen, gruppen 

skal samtidig sikre sig hele projektet kan fremlægges hvis et medlem er fraværende. 
 
EVALUERING 

Der gives et samlet standpunkts karakter for hele projektet, og en mundtlig tilbagemelding 
på præsentations portfolio. 

PRODUKT TIL FYSISK PORTFOLIE: 



I skal (som altid!) gemme alt materiale fra projektet af hensyn til eksamen i Design C 
 

Mundtlighed: 

I forløbet som helhed indgår gruppediskussioner og præsentation af personer/gruppens 

arbejde. 
 
Fokus på i bedømmelsen: 

• Visualisering af Design PROCESSEN fra ide til produkt,  

• Originalitet 

• Visioner, tanker og løsninger 

• Ord og billedmæssig klarhed 

• Designets helhed 

• Opsætning/præsentation af projektet 

• Analyser og metoder (analyser af produkter (minimum 2) lavet af andre og sammenligne disse, for 

at kunne se fordele og ulemper og gøre brug af dem i eget design). 

• Proces i billeder. 

 
Materialer: Har i brug for at købe materialer til jeres projekt, som vi ikke har på skolen eller I kan finde 

derhjemme, så sig det til mig, så finder vi en løsning. 

Medbring til undervisning: Skriveredskaber, tusch/farveblyanter, evt. saks, lineal, Design og arkitektur, 
logbog. 

Underviser: Design: Karen Staghøj, mail: KASA@viauc.dk MOBIL. 30 61 12 03 

 
God arbejdslyst 
 

Links: http://www.youtube.com/watch?v=uOo2ynlEsFU Designthinking 

Litteratur til rådighed: Trend bøger, magasiner, diverse kunstbøger 

MÅL FOR DETTE FORLØB (fra bekendtgørelsen): Forløbet dækker følgende faglige mål:  

• analysere og diskutere design som proces og som resultat 

• sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder  

• sætte ord på kropslige erfaringer med design og arkitektur 

• se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne 

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

I en designproces skal eleverne kunne: 

• identificere et designproblem og gennemføre en designproces 

• generere design- og arkitektur-idéer 

• undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige parametre og ved hjælp af 
forskellige metoder som nævnt i kernestoffet 

• kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt 

• foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces 

• detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt 

• arbejde iterativt 

• formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt 

• være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, mellem 
helhed og detaljer, samt mellem det kendte og det endnu ukendte. 

• beskrive formålet med deres visualiseringer. 

Projekt 2 Valgfrit design + præsentationsportfolio 

mailto:KASA@viauc.dk
http://www.youtube.com/watch?v=uOo2ynlEsFU


Aktivitetsplan for Design C 2019 – uge 15 – 20 

bøger 

 
D & A = Design og arkitektur, grundbog til C niveau af Jesper Bek 

D.B. = Design B grundbog til B niveau. 

Lektier 

14 
Torsdag 
4/4 
10.00-
11.30 
2. lek 

 

1 Designfagets hovedområder (s.10 – 70) 

o KOMMUNIKATIONS DESIGN (s. 10-27 D & A)                   
 -God kommunikation, -typografi, -foto og illustration, -
farver, - komposition, -sammenhæng og -logo – 
branding.  

o PRODUKTDESIGN (s. 28 - 45 D & A) -lamper, -møbler og 
beklædning 

o ARKITEKTUR (s. 46 – 66, D & A) bygningsform, -facade, -
rummet og grundplan, -materiale, konstruktion og 
produktion, - dekoration og farve, -samspillet og 
omgivelser, -kommunikation, byrum, byplan og landskab. 
konstruktion,                              

o IMMATRIELT design (s. 67 – 70, D & A) serviceydelse, -
strategi, -udvikling af en relation mellem mennesker                                        

Introduktion og udlevering af projektbeskrivelse 
 

I skal start på jeres projekt valgfrit design, til dette skal i besluttet 
følgende:  

Hvilket område vil du arbejde med?         
(produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser og 
arkitektur) 

• Aflevering og godkendelse af problemformulering 1-5-

2018 kl. 13.55 

Analyse øvelse 

Gennemgang af 5 Designanalyser (D & A s.149 –169) 

• Analysemodel til kommunikationsdesign (s. 147 -149, D & A) 

• Analysemodel til produktdesign (s. 150 -152, D & A) 

• Analysemodel til arkitektur (s. 153 – 1158, D & A) 

Analysemodel til immaterielt design (s. 159 – 160 D & A                           
Aflevering tirsdag d. 8-4, i papir 

 
Læs: 
 _Designfagets 

hovedområder 2. 10 – 70 
+PP 

 

15.  
Tirsdag 
9/4 
12.00-
15.15 
4 lek 
45 min 

ARBEJD SELV  

Arbejde med fase 1-2 
 

_FASE 1 Inspirations moodboard og kort beskrivelse 
(Indledende research af problemet, inspirationskilder, 
materialer, konkurrenter og brugerundersøgelse) 

_FASE 2 Inspirations moodboard og kort beskrivelse af 
Målgruppe, persona, signalværdier, marked. 

 

 
 
 
 

17.   
Tirsdag 
24/4 
12.00-
15.15 

 

Teori -REP: gennem gang af: 

3 Design og arkitekturhistorie (s. 81 – 132, D & A)  
 

4 Design i praksis (s.133 – 144, D & A) 
o _DESIGNPROCESSEN (S. 135 -138, D & A) (D.B. S 15 - 25 

5 Designanalyser (D & A s.149 –169) 

     Analyse øvelse 

 

Lektie til d. 24-4-2019:  
 
Læs: 
Design parameter s.70 – 

80 D & A 

 



 

• Analysemodel til kommunikationsdesign (s. 147 -149, D & A) 

• Analysemodel til produktdesign (s. 150 -152, D & A) 

• Analysemodel til arkitektur (s. 153 – 1158, D & A) 

• Analysemodel til immaterielt design (s. 159 – 160 D & A                           
Aflevering tirsdag d. 26-4, i papir 

Arbejde med 2-3  

_FASE 2 Målgruppe, persona, signalværdier, marked. 

            _ Fase 3. Information/analyse, Brugerundersøgelser,  
           Materiale og farve evt. 
 

 _Designfagets 
hovedområder 2. 10 – 70 

                                          
 _Design I praksis 
Design-processen s. 135-
138 D&A, s 15-25 D.B. 
 

18 
Tirsdag
30/4 
12.00 – 
15.15 
 
 
 
 
 

Teori - Teori -REP. gennem gang af:   

2 Designparametre (s.71 – 80, D & A) 
o _FORM, _FUNKTION, _KOMMUNIKATION, _MÅLGRUPPE, 

_BÆREDYGTIGHED,  
_ÆSTETIK, _ØKONOMI, _ TEKNOLOGI. 

Arbejde med fase 4-5                                                                                        

Fase 4. Idégenerering/ skitsering (den valgte skitse skal 
rentegnes) / idevurdering etc. (anbefaling: analyse af egen 
produkt) 

Fase 5. Specificering/ detaljering, rentegning, prototype og 
             præsentationsbogen 

Lektie til d. 1-5-2019:   
Læs: 
Design parameter s.70 – 

80 D & A 

 
 

 
 
 
 

 

19 
Tirsdag 
7/5 

 
 
 

 

Færdig gøre arkitektur projekt 
 

 
                                        
 

20 
Tirsdag 
14/5 
12.00-
15.15 

 
 
 
 

o Præsentation og feedback af projekt & evaluering 
 

EKSAMEN 
 
 
SIDSTE GANG 
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