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Undervisningsbeskrivelse  
 

 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommereksamen 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Design C 

Lærer(e) Ole Løwe Graf, vikar efter Camilla Lohmann Øe, vikar for Tina Bech Nørregaard 

Hold 1deC53 18-19 

 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 1. designbrief og introduktion til design. 

Titel 2 2. designbrief samt elementer i design 

Titel 3 3. designbrief: Lampe til Cafe Felix (produktdesign) 

Titel 4 4. designbrief: Plakat til lampen eller bogforslag til yndlingsbog (kommunikationsdesign). 

Titel 5 5. designbrief: Tiny House 

Titel 6 Eksamensemner og -forberedelse 
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Titel 1 

 

1. designbrief og introduktion til design. 

Indhold Praktiske øvelser: 

Kan et æg overleve et fald på 5 meter kun ved hjælp fra ispinde og ma-

lertape? 

 

Teoretisk øvelse: 

Tilbageblik på, hvilke processer gruppen kom igennem i forløbet. 

 

”Fra ide til salg.”, - 7-trins procesmodel. 

 

 

Omfang 

 

6 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Idegenerering 

 Research 

 Modelbygning 

 Afprøvning 

 Dokumentering 

 Analyse 

 Tilretning 

 Præsentation 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Gruppearbejde 
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Titel 2 

 

2. designbrief samt elementer i design 

Indhold Oplæg om geometriske og organiske former. Særligt fokus på modernismens, 

funktionalismens og minimalismens formsprog og æstetiske ideal.   

 

Teoretiske øvelser: 

Fokus på 3. fase af designprocessen: research og analyse - særligt målgruppe-

analyse og brugerundersøgelse. 

Kvalitativ: Udvikling af personas: To fiktive karakterer der repræsenterer typiske 

individer der indgår i den gruppe mennesker, der tager toget på strækningen mel-

lem Albertslund og København på hverdage i tidsrummet 7-18   

Kvantitativ: Minerva-modellen. Øvelse: Hvilke produkter og markedsføring af 

produkter henvender sig til hvilke segmenter? 

Desuden: Udarbejdelse af oversigt over forskellige typer materialer og deres egen-

skaber. Til senere brug. 

 

2. design-brief: Med udgangspunkt i jeres karakteres behov og præferencer skal I 

udvikle og skitsere et design, som disse individer kunne have et positivt udbytte af 

i forbindelse med deres togrejse. 

 

Praktiske øvelser: 

 Farvecirkel i akryl ud fra Johannes Ittens ide. Fokus på primær-, sekun-

dær- og tertiærfarver, komplementærkontraster, kolde/varme og 

lys/mørke kontraster. 

 Tegneøvelser, lys-skygge i formgivning. 

 Tegneøvelse med geometriske og organiske former. 

 

Jesper Bek: ”Design og arkitektur” s. 20-25, 71-76 og s. 133-138  

Materiale om farver og stemning. Farvelære, farvecirkel, farvesymbolik mv. 

Ida Engholm: Design gennem 200 år s. 160-168 (om materialer) 

Kunstindustrimuseet: Materialer, 16 sider 

 

Omfang 9 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Introduktion til typer af design – produkter, grafisk design, adfærdsdesign, 

fysisk rum-design og arkitektur for at undersøge hvad design er.  

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

research og analyse og idegenrering. 

 Farvelære og farvebevidsthed 

 Den færdige præsentation 

 Formsprog – organisk/geometrisk 

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

smarte materialer. 

 Fokus på genbrug og bæredygtighed i relation til materialevalg.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppepræsentation. 
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Titel 3 

 
3. designbrief: Lampe til cafe Felix. (produktdesign) 

Indhold  

Praktisk opgave 

 Fotoopgave med portrætfotos i Diffust og hårdt lys 

 3. designbrief: Design af lampe. Afprøvning af designprocessens faser – 

fra research til udfærdigelse af model og præsentation. 

 Øvelse med moodboard 

 Øvelser med skitsetegning 

 modelbygning 

 teknisk tegning 

 Præsentation af det færdige produkt 

 Udarbejdelse af PowerPointpræsentation af processen ved lampedesig-

net. 

 

Teoretiske øvelser 

 Analyse af rum (Cafe Felix i Albertslund) 

 Analyse af lampe 

 

3. designbrief: Lampe til Cafe Felix 

 

Jesper Bek: ”Design og arkitektur” s 29-32. 

DAC- materialer til forløb 'Byg en lampe'. Fokus PH og PH-lamper. 

Filmen ’PH-lys’ 

Grundbog Design B: s. 37-39, 45-47, 55-57 og 66-72 

Vejledning til læreplan Design og arkitektur C 

Designhistorie fra 1850 til samtiden (2 PowerPoints) 

 

Omfang 

 

 16 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Designhistorie – Jugend, Bauhaus, modernisme, samtidsdesign. 

 Fokus på lyskilder og -kvaliteter 

 Idegenerering og skitsering 

 Modelbygning 

 Teknisk tegning og målestoksforhold 

 Produktanalyse 

 Præsentation 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde med bygning af modeller 

mv., præsentation foran klassen. 
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Titel 4 

 

4. designbrief: Plakat til lampen eller bogforslag til yndlingsbog (kom-

munikationsdesign). 

 

Indhold Typografi og stilhistorie 

Typografi i kommunikationsteori 

Designanalyse: kommunikation og produkt 

Grafiske designelementer, fokusering og aflæsning 

 

Praktiske øvelser: 

 Design af reklame- eller fokusplakat for den lampe, som blev udviklet i 

sidste modul, alternativt design af et alternativt bogomslag til en af kur-

sistens favoritbøger. 

 Udarbejdelse af PowerPointpræsentation af processen ved kommunika-

tionsdesignet. 

 

Jesper Bek: ”Design og arkitektur” s. 9-17 og 145-152. 

Egne Powerpoints om kommunikationsdesign, visuelle designværktøjer, typo-

grafisk læsbarhed og grafisk design intro. 

 

Omfang 

 

17 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 Fokus på iterativ proces 

 Fokus på typografi og typografiske virkemidler 

 Fokus på grafisk opsætning og grafiske virkemidler 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde med designbriefet, præsenta-

tion foran klassen. 
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Titel 5 5. designbrief: Tiny House 

Indhold Arkitekturhistorie 

Tekniske tegninger – plantegning og opstalt, målestokforhold 

Modelbygning 

Form og funktion som arkitekturparametre 

 

Praktiske opgaver: 

 Opmål en del af skolen (Indgangsrum nord) og lav en nøjagtig planteg-

ning af rum med døre og møbler. 

 Udarbejd plan, opstalt og 3D-model til et lille hus max 35 m2, som op-

fylder krav i Tiny House-bevægelsen: størrelse, fuldtidsbeboelse og bæ-

redygtighed. Både form og funktion skal indgå i overvejelserne. Vælg 1 

af 3 mulige placeringer til huset: skov, strand eller by. Valg af placering 

hænger tæt sammen med bygherrens krav og værdier i relation til Tiny 

House. 

 

Jesper Bek: ”Design og arkitektur” s. 153-155 og 163-167. 

Mackintosh, Maja: Livet bliver større på 40 kvadratmeter, Information 

28.08.2014. 

Diverse videoer om Tiny Houses 

Egne Powerpoints om arkitekturhistorie. 

 

 

Omfang 

 

28 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Arkitektens arbejdsområder 

 Hvad er arkitektur?  

 Værktøjskasse – situationsplan, opstalt, målestoksforhold. 

 Tegning af egne modeller – situationsplan og opstalt. 

 Modelbygning og arbejde med målestoksforhold i praksis 

 Arkitekturhistorie 

 Ikoner i arkitekturen 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde med design, teknisk tegning 

og bygning af modeller mv., præsentation foran klassen. 
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Titel 6 

 

Eksamensemner og -forberedelse. 

Indhold Valg af eksamensemne 

Forberedelse af individuelle præsentationer 

Repetition af hovedpunkter i forløbet 

 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Elementer i designprocessen 

 Krav og forventninger til eksamen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, fælles kortlægning af semesterets undervisning og individu-

elt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


