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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Introduktion til design og arkitektur 

Titel 2 
Plakater til skolens 3 Strategispor; kommunikationsdesign 

Titel 3 Biler! Et forløb om produktdesign 

Titel 4 Vartegn - arkitekturforløb 

Titel 5 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:  

Introduktion til designbegrebet: Vi designer Livet/Kolding Kommune: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRNEzRyH9-I&t=59s 

 

Målgrupper og modeller:  
Minervamodellen: https://kommita.systime.dk/?id=p205 

MOSAIC-systemet: https://kommita.systime.dk/?id=p207 

Kristensen m.fl., Design B, Nyt Teknisk Forlag, 2011, s. 6-9 samt 52-53 (designanaly-

se) 

  

Supplerende materiale: 

Mosaic-Denmark, Digital Håndbog, Experian, 2017, 
link til film om grafisk facilite-
ring: https://www.youtube.com/watch?v=S5DJC6LaOCI&t=2s 

Podcast om designproces: https://serviceshowet.dk/podcast-om-design-thinking/ 
 

Omfang 

 

8 timer, omregnet 5 lektioner. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Introduktion til fagets arbejdsområder og faglige terminologi. Kendskab til designbe-
grebet, herunder til den brugerorienterede tilgang, analysemodeller samt procesmo-
deller (Double Diamond og 4(6)C-modellen Forløbets fokus var ”problemløsning” 
samt analysemetoder samt værktøj i form af grafisk facilitering. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- klasseundervisning 

- eksperimentelt arbejde 

- projekter udarbejdet i grupper 

 

 
 
 
Titel 2 

 

Plakater til skolens 3 strategispor 

Indhold Kernestof: 

Kristensen m.fl., Design B, Nyt Teknisk Forlag, 2011, s. 27-27; 103-117; 133-

137; 161-168. 

Om AIDA-modellen: https://informatik.systime.dk/?id=p988 

 

Supplerende materiale: Birkvig/Bjørn: Grundbog i grafisk design, Grafisk Litte-

ratur, 4. udg., 2015, s. 31, 58-59 

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

pografiens historie.  

Samt filmen Helvetica, Gary Hustwit, 2007, set via CFU. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRNEzRyH9-I&t=59s
https://kommita.systime.dk/?id=p205
https://kommita.systime.dk/?id=p207
https://www.youtube.com/watch?v=S5DJC6LaOCI&t=2s
https://serviceshowet.dk/podcast-om-design-thinking/
https://informatik.systime.dk/?id=p988
https://www.youtube.com/watch?v=wOgIkxAfJsk
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Omfang 

 

25 timer, omregnet 17 lektioner. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbets fokus har været på kommunikationsdesign.  

Analyse af farver, skrifttyper, logo, piktogrammer og symboler.  

 

Designbrief: Udarbejdelse af individuelle plakater indenfor et af skolens tre stra-

tegispor: bæredygtig skole, digitalt løft og fokus på dysleksi. 

 

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 ar-

bejdsformer 

- klasseundervisning 

- projektarbejdsform 

- eksperimentelt arbejde 

- projekter udarbejdet i grupper 

 

 

Titel 3 

 

Biler! Et forløb om produktdesign med fokus på biler. 

Indhold Kernestof: 

Busk, Katrine, Design- og arkitekturbogen, forlaget Colombus (bogen er under 

udgivelse): 

 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p146 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p149 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p148 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p147 

 

Supplerende materiale: 

Ekskursion til Strøjer Samlingen med rundvisning. 

Film: Netflix: Abstract: the art of design, sæson 1, afsnit 5 om Ralph Gilles, bildesigner. 

 

Omfang 

 

25 timer, omregnet 17 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbets omdrejningspunkt var bilen som menneskets foretrukne transportform, 

både som designobjekt, men også som objekt med et uudforsket designpotentiale. 

 

Designbrief: Skitser og model af bil eller produkt i relation til bil. Målgruppeudvæl-

gelse samt præsentation med tydeliggørelse af designproces. 

 

Faglige mål: 

- analysere og diskutere design og arkitektur som proces og resultat 

- 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 væsentligste arbejdsformer: 
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arbejdsformer - klasseundervisning 

- virtuelle arbejdsformer 

- projektarbejdsform 

- skriftligt arbejde 

- eksperimentelt arbejde 

 

Titel 4 

 

Vartegn – et arkitekturforløb 

Indhold Kernestof:  

Busk, Katrine, Design- og arkitekturbogen, forlaget Colombus – bogen er under 

udgivelse: 

 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbu 
s.dk/?id=p165 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbu 
s.dk/?id=p168 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbu 
s.dk/?id=p167 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbu 
s.dk/?id=p166 
 
Opgave om vartegn: 
https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p174 
 

Omfang 

 

20 timer – omregnet ca. 13 undervisningsgange. 

Særlige fokus-

punkter 

Forløb om arkitektur med hovedvægt på vartegn i arkitekturen Eleverne har analyse-

ret udvalgte eksempler på hovedværker i arkitekturens historie i nedslag: 1500-tallet, 

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

ske/modernistiske, samt på postmodernisme og dekonstruktivisme. 

 

Designbrief: 

Individuel opgave: skitser og model til nyt vartegn til Herning i umiddelbar nærhed 

af skolen – med indlagte benspænd. 

 

Faglige mål: 

- 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 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

væsentligste arbejdsformer: 

- klasseundervisning 

- virtuelle arbejdsformer 

- individuelt projektarbejde 

- anvendelse af fagprogrammer 

 

 

Titel 5 Eksamenspræsentation. 

https://designogarkitekturbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p174
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Indhold Kernestof:   

Omfang 

 

6 timer, omregnet til 3 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 udgangs-

punkt for den afsluttende prøve, jf. pkt. 4.2. I præsentationen skal eleverne inddra-

ge eksempler på tværs af deres portfolio; eksemplerne skal omfatte mindst to af 

disciplinerne produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur. Eleverne skal 

inddrage egne design- og arkitekturprojekter samt projekter udført af professionelle 

designere og arkitekter. Research, faglitteratur og andre kilder fra portfolioen skal 

indgå i præsentationen. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

væsentligste arbejdsformer:  

- virtuelle arbejdsformer 

- projektarbejdsform 

- evt. anvendelse af fagprogrammer 

- skriftligt arbejde 

- eksperimentelt arbejde 

 

 


