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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Introduktion til design og arkitektur 

Titel 2 
Strategi for en bæredygtig skole 

Titel 3 Lektierummet 

Titel 4 Drømmehuse - parcelhuset 

Titel 5 Fart og langsomhed – formsprog og siddemøbler 

Titel 6 eksamenspræsentation 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
 
 
Titel 1 

 

Introduktion til design og arkitektur 

Indhold Kernestof: Bek, Jesper: Design og arkitektur, grundbog til c-niveau, Lindhardt 

& Ringhof, s. 133-135 

Supplerende materiale: https://www.youtube.com/watch?v=sO8kcrwiz7w 

Kolding Kommune: video om designbegrebet. 

Omfang 

 

8 timer, omregnet 5 lektioner. 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til fagets arbejdsområder og faglige terminologi. Forløbets fokus 
var ”problemløsning” samt analysemetoder. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

- klasseundervisning 

- eksperimentelt arbejde 

- projekter udarbejdet i grupper 

 

 
 
 
Titel 2 

 

Strategi for en bæredygtig skole 

Indhold Kernestof: Bek, Jesper: Design og arkitektur, grundbog til c-niveau, Lindhardt & 

Ringhof, 2017, s. 10-27, 133-135 

Supplerende materiale: Mosaic-Denmark, Digital Håndbog, Experian, 2017, 

Birkvig/Bjørn: Grundbog i grafisk design, Grafisk Litteratur, 4. udg., 2015, s. 31, 

58-59 

Youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=wOgIkxAfJsk Film om typo-

grafiens historie. 

Omfang 

 

25 timer, omregnet 17 lektioner. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbets fokus har primært været på kommunikationsdesign. Analyse af farver, 

skrifttyper, logo, piktogrammer og symboler. Udarbejdelse af en strategi for skolen 

som bæredygtig, herunder præsentation med produkter. 

 

I forhold til læreplanens faglige mål: 

- analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat 

- sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder 
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- klasseundervisning 

- projektarbejdsform 

- eksperimentelt arbejde 

- projekter udarbejdet i grupper 

 

 

Titel 3 Lektierummet 

https://www.youtube.com/watch?v=sO8kcrwiz7w
https://www.youtube.com/watch?v=wOgIkxAfJsk
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Indhold Kernestof: Design, definition og proces – designmetoder til processen, Designsko-

len Kolding, 2016 – i udvalg. 

Supplerende materiale:  

Thorndal, Sociologi, 2. udg. Forlaget Columbus, 2013, s. 129-131 

Danmarks Evalueringsinstitut, Inspiration til arbejdet med elevtrivsel, pjece, 2019 

 

Omfang 

 

25 timer, omregnet 17 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbets omdrejningspunkt var en kritisk vinkel på lektier i skolen, samt på elev-

trivsel – hvordan kan man arbejde med dette ud fra en designfaglig vinkel? Grup-

peopgave: Design af løsningsforslag til lettere lektielæsning på skolen. Produktkrav 

var prototype/fremlæggelse af idéforslag. 

 

Faglige mål: 

- analysere og diskutere design og arkitektur som proces og resultt 

- se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne 

- sætte ord på kropslige erfaringer med design og arkitektur 

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

væsentligste arbejdsformer: 

- klasseundervisning 

- virtuelle arbejdsformer 

- projektarbejdsform 

- skriftligt arbejde 

- eksperimentelt arbejde 

 

Titel 4 

 

Drømmehuse - parcelhuset 

Indhold  

Kernestof: Busk, Katrine, Billedkunstbogen (i-bog), Forlaget Columbus, 2017, Af-

snit om boligarkitektur (ca. 3 normalsider) 

Supplerende stof:  

Film: CFU-materiale: Danskernes bolig, afsnit 1: typehuset, DR 2014 

Rapport: Fra nutiden til fremtidens parcelhuse, Jensen, Jesper Bo, 2006 (i korte 

uddrag) 

Omfang 

 

20 timer – omregnet ca. 13 undervisningsgange. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløb om arkitektur med hovedvægt på parcelhusets historie i Danmark. Eleverne 

har analyseret udvalgte eksempler på hovedværker i arkitekturens historie i nedslag: 

1500-tallet, 1800-tallet samt i perioden 1920-2020. Hovedvægt på klassiske, funkti-

onalistiske/modernistiske, samt på postmodernisme og dekonstruktivisme. 

Individuel opgave: tegne parcelhus med indlagte benspænd (herunder målgruppe-

analyse). Mulighed for at tegne i digitale tegneprogrammer og/eller papirskitse. 

 

Faglige mål: 

- analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat 

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

væsentligste arbejdsformer: 

- klasseundervisning 

- virtuelle arbejdsformer 

- individuelt projektarbejde 

- anvendelse af fagprogrammer 

 

Titel 5 

 

Fart og langsomhed – formsprog og siddemøbler OBS: virtuelt forløb!! 

 

Indhold Kernestof:  Bek, Jesper: Design og arkitektur, grundbog til c-niveau, Lindhardt & 

Ringhof, 2017, s. 90-110, 118-128, 150-152 

Supplerende stof: Analysemodel for arkitekturanalyse: ovenstående s. 153-155 

Omfang 

 

12 timer, omregnet 8 undervisningsgange 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har omhandlet produktdesign og formgivning i forskellige perioder. De 

forskellige perioder (herunder fx Arts and Crafts-bevægelsen, Art Nou-

veau/Jugendstil, futurisme, funktionalisme/modernismens særkender. Desuden 

postmodernisme og dekonstruktion).  

Eleverne har arbejdet med analyse af forskellige designs i en historisk kontekst. 

Redesign af selvvalgt møbel, samt målgruppeudvælgelse og skitser til siddemøbel. 

Prototype og afsluttende præsentation af projekt i Teams. 

 

Forløbet har haft fokus på følgende 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 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

væsentligste arbejdsformer: 

Da dette forløb har været afholdt virtuelt, har arbejdsformerne været knapt så af-

vekslende. Eleverne har arbejdet individuelt. 

 

 

Titel 6 

 

Eksamenspræsentation – OBS! Virtuelt forløb. 

Indhold Kernestof:   

Omfang 

 

9 timer, omregnet til 6 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Vejledende proces med individuel elevpræsentation som fokuspunkt, jfr. Bekendt-

gørelsen: 

 

Stk. 3.2.: 

I den afsluttende del af undervisningen udarbejder eleverne en visuel præsentation af et 

selvvalgt emne, som er godkendt af læreren. Præsentationen danner udgangspunkt for den 

afsluttende prøve, jf. pkt. 4.2. I præsentationen skal eleverne inddrage eksempler på tværs 

af deres portfolio; eksemplerne skal omfatte mindst to af disciplinerne produktdesign, 
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kommunikationsdesign og arkitektur. Eleverne skal inddrage egne design- og arkitektur-

projekter samt projekter udført af professionelle designere og arkitekter. Research, faglitte-

ratur og andre kilder fra portfolioen skal indgå i præsentationen. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

væsentligste arbejdsformer:  

- virtuelle arbejdsformer 

- projektarbejdsform 

- evt. anvendelse af fagprogrammer 

- skriftligt arbejde 

- eksperimentelt arbejde 

 

 


