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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Vintereksamen 2018 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Design og arkitektur C 

Lærer(e) TBN  

Hold 1deCO2 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til design – værktøjskasse 

Titel 2 Materialer 

Titel 3 Design af fysiske rum/arkitektur: Drømmen om det – gode liv, sommerhuset 

Titel 4 Produktdesign: Lamper til cafe Felix i Albertslund 

Titel 5 Kommunikationsdesign: Plakat for lampe 
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Titel 1 

 

Introduktion til design - værktøjskasse 

Indhold Grundbog på kurset er Design og arkitektur. Grundbog til c-niveauc af Jesper Bek. 

 

Eget materiale om designprocessens faser fra ide til salg. 

Eget materiale om tegning – egenskygger og slagskygger. 

 

Eget materiale om farver og stemning. Farvelære, farvecirkel, farvesymbolik mv. 

 

www.Designprocessen.dk 

 

Praktiske øvelser: 

1) Design der gør en forskel – hurtig idegenerering Allerførste gang. 

2) Farvecirkel i akryl ud fra Johannes Ittens ide. Fokus på primærfarver, 

komplementærkontraster, kolde/varme og lys/mørke kontraster. 

3) Bionikopgave – finde inspiration fra naturen og skitsere ide. Dernæst mo-

delbygning af produkter på baggrund af tegninger. – materialer i brug var 

ståltråd, ler papir, pap mv. På dettegrundlag formede kursisterne flere pro-

dukter og fik fokus på dele af designprocessen. 

4) Genstandstegning  

 

 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Introduktion til typer af design – produkter, grafisk design og arkitektur for 

at undersøge hvad design er.  

 At diskutere typer af design og inspirationskilder. Bionik-eksempler fra tid-

ligere udstilling på Zoologisk museum 

 Introduktion til designprocessen (fra ide til salg), i dette forløb fokus på 

idegenrering. 

 Formsprog – organisk/geometrisk 

 Skitsering 

 Fokus på idegenerering gennem tegning, research.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde. 

 

 

http://www.designprocessen.dk/
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Titel 2 

 

Materialer  

Indhold Ida Engholm: Design gennem 200 år s. 60-68 (om materialer) 

 

Egne materialer om plastik; historien og domesticeringen samt fokus på bru-

gen af knappe ressourcer og miljø. 

 

 

Teoretisk øvelse: 

Udarbejdelse af plancher i grupper. Et materiale pr. gruppe – fremlæggelse af 

materialer og deres egenskaber. Til senere brug i de andre projekter.  

 

 

Omfang 

 

6 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Fokus på forskellige materialer: træ, plastik, stål aluminium, kompositte 

og smarte materialer. 

 Fokus på genbrug og bæredygtighed i relation til materialevalg.  

 Fokus på materialer og historie og udvikling og forbrug. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, Fremlæggelse foran resten af klassen. 
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Titel 3 

 

Arkitektur 

Indhold Design og arkitektur. Grundbog til c-niveau:, s. 46-60, 153-155 (analysemodel til 

arkitektur) 

 

Eget materiale om arkitekturhistorie – ekstra blik på sommerhuse fra modernis-

men. 

 

www.dac.dk - modernisme, postmodernisme og nymodernisme. 

www.arkark.dk 

 

www.bolius.dk – sommerhusets historie 

 

Analyse af arkitektur – bl.a. Claus Bonderups sommerhus i Blokhus – ”Øjne i nat-

ten” fra 1975. 

 

Praktiske opgaver: 

1) Kapla klodser – byg og tegn - plan og opstalt. 

2) Større opgave: Byg et sommerhus– drømmen om det gode liv. Opstalt og 

plantegninger. Argumentation og præsentationsmateriale. Vægt på proces.  

             Generelle krav:  

- Huset må max være 50 m2 

- Det skal passe ind i omgivelserne. Tænk på hvordan det passer ind i land-
skabet. Tænk på lysforhold og de 4 verdenshjørner.  

- I må selv vælge beliggenheden af sommerhuset et givet sted i Danmark. I 
skal kunne vise nogle billeder af det område I vælger. Fx finde dem på net-
tet. Vælger i et andet land fx Spanien er det vigtigt I kender lidt til området 
og har billeder fra landskabet. 

 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Hvad er arkitektur?  

 Arkitekturhistorie – dansk modernisme og ny-modernismen fra 1900-1970 

 Fokus sommerhuse. 

 Analyse af sommerhuse. 

 Designproces i relation til arkitektur 

 Arkitektens arbejdsområder 

 Værktøjskasse – situationsplan, opstalt, målestoksforhold. 

 Tegning af egne modeller – situationsplan og opstalt. 

 Modelbygning og arbejde med målestoksforhold i praksis – relatereret til 

kursisternes matematikundervisning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt projekt, individuel præsentation i små grupper, 

gruppearbejde. 

 

http://www.dac.dk/
http://www.arkark.dk/
http://www.bolius.dk/
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Titel 4 

 

Produktdesign 

Indhold Design og arkitektur C s. 29-33 (lamper), s. 118-133 (postmodernisme) s. 
135-139 samt øvelser s. 32 og 105., s. 150-152 (analysemodel til produktde-
sign). Samt designparametre s. 73-80 

Praktisk opgave:  Lampe til Cafe Felix i Albertslund 

 Det skal være en pendel – dvs. loftlampe i størrelsesforhold 1:1 
 Lampen skal kunne hænge i cafeens facadevinduer √ 
 Lampen skal fungere som blikfang og skabe stemning i cafeen 

 Lampens vægt ma ̊ af tekniske årsager ikke overstige 1,5 kg  

 Lampens ma ̊ maks. være: 60 cm. bred og 50 cm. høj  

 Lampens pære ma ̊ ikke være helt blottet  
 Lampens design skal harmonere med cafeens øvrige indretning  
 Kun adgang til få billige materialer. 

Udflugt til Design Museum Danmark – emne; designprocessen, bl.a. Ole Jensens 

opvaskebalje. 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Gruppearbejde og proces 

 Samarbejde med lokalt erhvervsliv i form af cafe. 

 Stilhistorie - postmodernisme 

 Fremstilling i 1:1 

 Rettet lys og diffust lys 

 Analyse af produktdesign – lamper i fokus 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og gruppepræsentation 
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Titel 4 

 

Kommunikationsdesign  

Indhold Design og arkitektur.: s. 10-27, s. 147-150. 

 

Eget materiale om typografi, mv. 

 

Udlevering af analyseark til grafisk kommunikation 

 

Ida Engholm: Design gennem 200 år s. 54- 63 (Bauhaus)  

 

Praktisk opgave: 

1) Kompositionsøvelse 

2) Plakat/reklame for egen lampe: Kursisterne lavede en reklame/plakat A3/A4 

for deres egen lampe ud fra udleveret brief. Med vægt på argumentation i forhold 

til farver, komposition typografi i relation til den valgte målgruppe. Hermed er der 

skabt sammenhæng mellem to projekter.  

Individuelt projekt. 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Typografi 

 Målgrupper 

 Branding og storytelling 

 Farver (primære, kontrast mv.) 

 Komposition (gyldne snit, horisontal, vertikal, cirkulær mv.) 

 Blikfang og AIDA-modellen 

 Analyse af kommunikationsdesign – med tilhørende øvelser.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt projekt, individuel præsentation, gruppearbejde,  

pararbejde. 

 

 

 


