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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December-januar 2019-20 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Design og arkitektur C 

Lærer(e) Camilla Lohmann Øe og Ole Løwe Graf  

Hold 1deC01 19-20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Design og problemløsning 

Titel 2 Produktdesign 

Titel 3 Kommunikationsdesign 

Titel 4 Arkitekturdesign 

Titel 5  Eksamensemner og -forberedelse 

 



 

Side 2 af 6 

 

 

Titel 1 Design og problemløsning 

Indhold Jesper Bek: ”Design og arkitektur” s. 71-80, 134-138 

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

Lotte Holten og Signe Bøggild: ”Materialer” fra Kunstindustrimuseets skoletjene-

ste. 2001. 

Animationer om design som tænkning og designprocessen 

• Stanford University – design: 

https://www.youtube.com/watch?v=_r0VX-aU_T8 

• Niels Schmith: Design tænkning version 2 

https://www.youtube.com/watch?v=uPoB-8VgCVo 

Eget materiale: Eget materiale om design og problemløsning 

Eget materiale om farvelære 

 

Praktiske øvelser: 

• Find eksempler på design og ikke-design 

• Æggefald: kan et æg overleve et fald på 5 meter kun ved hjælp fra ispinde 

og malertape? Tilbageblik på, hvilke dele af en designproces gruppen kom 

igennem i forløbet. 

• Grafisk repræsentation af designprocessen. 

• Gode og dårlige design mht. designparametrene 

• Identificer et hverdagsproblem på skolen og løs det. Visualisering af løs-

ningen. 

• Øvelser med minervamodellen 

• Øvelse med persona: Design et multifunktionelt møbel til en baggård på 

Vesterbro. 

• Analyse og skitseøvelse: Den perfekte kop. 

• Udarbejdelse af oversigt over forskellige typer materialer og deres egen-

skaber. Til senere brug. 

• Farvecirkel i akryl. Fokus på primær-, sekundær- og tertiærfarver og diver-

se kontraster. 

• Tegneøvelser, lys-skygge i formgivning. 

 

 

Omfang 23 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

Introduktionsforløb om fagets identitet, designprocessen og designparametre: 

 

• Definition og afgrænsning af design 

• Designprocessens faser i teori og praksis 

• Designparametre med fokus på form og funktion eksemplificeret med 

modernistisk og postmodernistisk design og arkitektur 

• Signalværdi 

• Problemløsning 

• Brugerundersøgelse og målgruppeanalyse (persona og Minerva-modellen) 

https://www.youtube.com/watch?v=_r0VX-aU_T8
https://www.youtube.com/watch?v=uPoB-8VgCVo
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• Skitsering 

• Farvelære 

• Materialelære 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppepræsentation. 

 

 

 

 
 

Titel 2 Produktdesign 

 

Indhold 

 

Jesper Bek: ”Design og arkitektur” s 33-39, 139-142, 150-152 og 161-164. 

Kristensen, Nørregaard, Kleis, Koch og Klausen: ”Design B” s 37-39, 66-72. 

Designmuseum Danmark: ”Fra Tronstol til slængestol” 18 s. 

Eget materiale: Fra barok til streamline 

Eget materiale: Dansk stoledesign 

 

Praktiske opgaver: 

Fremstilling af moodboards til specifikke rumstemninger 

Individuel research og idegenerering til siddemøbel 

Designbrief: Design et behageligt og sikkert siddemøbel og definer jeres mål-

gruppe. Bevidstgør jeres valg af parametre. 

 

 

Omfang 24 lektioner 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

• Designhistorie – Jugend, Bauhaus, dansk modernisme, dansk samtids-

design med fokus på stole og formsprog. 

• Produktanalyse generelt og analyse af produktdesign i form af stole. 

• Designprocessen i praksis 

• Idegenerering og skitsering 

• Moodboard 

• Teknisk tegning og målestoksforhold 

• Præsentation 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde med design og bygning af 

modeller mv., præsentation foran klassen. 

Retur til forside 
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Titel 3 Kommunikationsdesign 

Indhold Jesper Bæk: ”Design og arkitektur” s. 11-19, 146-149. 

Henrik Birkvig: ”Rough teknik” s. 19,21, 24-26, 28-29. Den grafiske højskole. 

Eget materiale om kommunikationsdesign 

Eget materiale om plakatdesign og stilarter 

 

Praktiske øvelser: 

• Skitsering og kompositionsøvelse: frimærkeskitser 

• Vælg typografier til forskellige butikstyper 

• Øvelse med stilarter i plakatdesign 

• Designbrief: Design og udform en plakat til at annoncere dit eget sidde-

møbel. Dit design skal være resultat af valg (og fravalg) vedrørende typo-

grafi, foto/illustration, farver, komposition og stilart 

 

Omfang 24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

• AIDA og Laswells modeller 

• Rough teknik (frimærke-skitser) 

• Komposition og hierarkisk tænkning 

• Kontraster og harmoni 

• Typografi 

• Analyse af kommunikationsdesign 

• Stilarter i plakatdesign. Fokus på Art nouveau, futurisme, Bauhaus, 

1960’ernes psykedeliske plakater, dansk plakatkunst og punk. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt projektarbejde. Præsentation. 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 4 Arkitekturdesign 

 

Indhold 

 

Jesper Bæk: ”Design og arkitektur” s 46-61, 81-132, 153-155. 

Eget materiale om arkitekturhistorie fra barokken til samtidsarkitektur. 

Diverse artikler og videoer om Tiny Houses 

 

Praktiske opgaver: 

• Opmål en del af skolen (Indgangsrum nord) og lav en nøjagtig plantegning 

af rum med døre og møbler. 

• Design en skulpturelt udseende pavillon og byg den i papir. Fotografer den 

med skalafigurer for visualisering. 

• Designbrief: Udarbejd plan, opstalt og 3D-model til et lille hus max 40 m2, 

som opfylder krav i Tiny House-bevægelsen: størrelse, fuldtidsbeboelse (og 

bæredygtighed, - udeladt i dette tilfælde). 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. 

 

 

Omfang 20 lektioner 

 

Særlige fokus-

punkter 

 

• Arkitektens arbejdsområder 

• Modelbygning 

• Form og funktion som arkitekturparametre 

• Værktøjskasse – situationsplan, opstalt, målestoksforhold. 

• Teknisk tegning af eget design – situationsplan og opstalt. 

• Modelbygning og arbejde med målestoksforhold i praksis 

• Arkitekturhistorie 

• Ikoner i arkitekturen 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde med design, teknisk tegning og 

bygning af modeller mv., præsentation foran klassen. 

 

Retur til forside 
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Titel 5 Eksamensemner og -forberedelse 

Indhold Læreplan og vejledning 

Valg af eksamensemne 

Forberedelse af individuelle præsentationer 

Repetition af hovedpunkter i forløbet 

 

 

 

Omfang 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter • Krav og forventninger til eksamen 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, fælles kortlægning af semesterets undervisning og 

individuelt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 


