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Titel 1

Designproces - at tænke og planlægge som en designer

Indhold

Forløbet sætter fokus på designprocessen som metode med henblik på
at gøre eleverne i stand til selv at kunne planlægge og gennemføre
designprocesser i fagets øvrige forløb. Herunder fagets faglige mål samt
arbejdsformen portfolio, Design Thinking og designprogrammering som
metoder til at dokumentere, visualisere og begrunde proces og
resultater.
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:
- Ideo: Design Thinking:
https://www.ideou.com/pages/design-thinking
- d.school.stanford.edu: Design Thinking
https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090
a0fdd/t/58890239db29d6cc6c3338f7/1485374014340/METH
ODCARDS-v3-slim.pdf
- Læreplan for Design og arkitektur B, valgfag august 2017
- Program og programmering i: Mette Volf: Design - proces og
metode, s. 69-79 (5,8 sider)

Omfang

Anvendt uddannelsestid: 2,2 t

Særlige
fokuspunkter

Kernestof:
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder herunder at
forberede sig på at kunne identificere et designproblem samt formulere,
planlægge og gennemføre et designprojekt, som baseres på et
hovedgreb.

Væsentligste
arbejdsformer

-

Titel 2

Klasseundervisning,
Digital arbejdsform,
Gruppearbejde.

Webdesign

Indhold

Forløbet er projektbaseret i samarbejde med virksomheden International
Bag Industry A/S (IBI) og tværfagligt med fagene Informatik C, engelsk B og
dansk A med henblik på at give eleverne virkelighedsnære og
professionsrettede perspektiver. Opgaven er at designe en ny hjemmeside
til IBI i programmet mobirise med afsæt i kommunikationsdesign, grafiske
virkemidler og webdesign.
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof:
Kernestof::
- Underviser keynote: Design Brief
- Jesper Bek: Analysemodel til kommunikationsdesign, in: Design og
arkitektur - grundbog til C-niveau, s.147-149, Lindhardt og Ringhof,
2017
- NN/g Nielsen Norman Group, Jacob Nielsen: Less is More:
https://www.youtube.com/watch?v=dntokZAGr_c
- NN/g Nielsen Norman Group: 10 Heuristics for User Interface
Design: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
- Human Factors International: 7 Principles that makes your
webdesign more engaging:
https://www.youtube.com/watch?v=3J85SUZFXNM
- Underviser keynote: Webdesign - stilhistoriske trends fra web 1.0 web 3.0
- Underviser keynote: Kravspecifikation og problemanalyse
- Underviser keynote: Rapid prototyping - informationsarkitektur
(wireframe og sitemap)
- Underviser keynote: Grafiske virkemidler i webdesign (gestaltlove,
hierarki, typografi, kontraster, farver) - inspireret af Niels Gamborg:
https://nielsgamborg.dk/?p=forside
Ben Barret-Forrest: The History of Typography:
https://vimeo.com/65353988
- Sketch Together: Improving Web and Mobile App Typography - 5
basic guidelines:
https://www.youtube.com/watch?v=O3fVMm-Ef0Y
- Conni Paldam et.al: Logo, i: iDansk, s.183, Systime (1,3 sider)
- Underviser keynote: Hvad er en god præsentation
- Innovationsites.ku: Pitch efter NABC skabelon:
https://innovation.sites.ku.dk/metode/pitch-efter-nabc-skabelon/
Supplerende stof::
-

Elevernes selvvalgte stof (research, artikler, kilder),

-

Webdesign - elevernes selvvalgte stilhistoriske eksempler:
http://webmuseum.dk/

-

Elevernes selvvalgte stof fra samspil med fagene:
-

Informatik C: interaktionsdesign; brugsmønstre, sitemap,
brugervenlighed, wireframe, funktionalitet og design.

-

Engelsk B: skrive sammenhængende tekster til nettet med
fokus på grammatik og egne teksters kommunikative
betydning ifht. brugervenlighed og budskab.

-

Dansk A: argumentation og journalistisk skrivning af tekst til
nettet.

Ekskursion:
Virksomhedsbesøg hos International Bag Industry A/S (IBI).
Formålet med ekskursionen er:
- Interview af opdragsgiver (IBI)
- observation af virksomhedens produktion
- designparametre som plast, bæredygtighed, argumentation,
historie.
Omfang
Særlige
fokuspunkter

Anvendt uddannelsestid: 41 t
-

-

-

Interview af opdragsgiver som designetnografisk metode til
undersøgelse af interessenter herunder brugerens og
opdragsgiverens behov og krav til designløsning.
Identificere selvstændigt hovedgreb og planlægge egen
designproces.
Research af professionelt webdesign i stilhistorisk, nutidigt og
fremtidigt perspektiv baseret på iagttagelse og sammenligning med
eget webdesign og ud fra designparametrene form, funktion og
kommunikation.
Kombinere resultaterne af research, idégenerering og
konceptudvikling i et konkret designprojekt (hjemmeside)
Visualiseringsmetoder: skitsering, rapid prototyping, wireframe,
sitemap, digital prototyping i mobirise med afsæt i metoder og
terminologi inden for kommunikationsdesign og informatik;
informationsarkitektur, brugervenlighed, interaktionsdesign,
kommunikationsmodeller, visuel identitet, farvelære, typografi,
gestaltlove, kontraster, designparametre form, funktion og
kommunikation.
Arbejde iterativt
Præsentere designløsning visuelt og mundtligt og begrunde valg i en
designproces.

Væsentligste
arbejdsformer

-

Tværfagligt arbejde,
Interview og observation,
Individuelt- og gruppearbejde,
Digital arbejdsform,
Projektbaseret arbejdsform,
Praktisk undersøgende arbejde,
Klasseundervisning,
Eksperimentelt og visualiserende arbejde,
Mundtlig fremlæggelse for kunde,
Ekskursion

Titel 3

Tiny Houses

Indhold

Forløbet behandler genstandsfelterne arkitektur og produktdesign som
integrerede områder og sætter særligt fokus på designparametrene form,
funktion og omgivelser i elevernes arbejde med at designe Tiny Houses og
interiør hertil. Forløbet er tværfagligt med fagene dansk A og engelsk B.
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
sekundært stof:
Kernestof:
● Malene Gammelby: downsizing:
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-07-25-27-aarig-har-alle-sine-ej
endele-i-en-rygsaek
● Naturhus/Friland: Thomas og Thea:
http://www.naturhus.dk/inspirationshuset/video/ og deres
hjemmeside: http://www.naturhus.dk/eksempel-side/ og deres lille
hus:
https://www.youtube.com/watch?v=nmCt8Un7kXE&t=117s&list=PL
WN0wQopOea-965BxROUbsCLveuUwXq02&index=7
● Team Tiny DK: https://www.teamtiny.dk/
● Grobund Ebeltoft: https://grobund.org/
● Tiny House Living: https://tinyhouseliving.dk/oplev-tiny-house-living/
● Keynote: Målgrupper
● Case simple living:
https://www.bolius.dk/welcome-home/familie-paa-3-paa-15-kvadra
tmeter/
● Downsizing:
https://www.bolius.dk/welcome-home/5-raad-til-at-downsize/
● https://www.bolius.dk/welcome-home/hvorfor-flytte-naar-vores-liv-e
r-i-byen/
● Downsizing med Marie Kondo:
https://www.youtube.com/watch?v=TXzcmr2WcDA
● Keynote: Design Brief
● Keynote: Tiny Houses - form eller funktion? Geometri i arkitektur
● Keynote: Samspil med omgivelserne
● Interview med Flemming Skude:
https://www.youtube.com/watch?v=W6h3hvULyVE
● Jesper Bek: Samspillet med omgivelserne, i: Design og arkitektur Grundbog til c-niveau, s.58-60, Lindhardt og Ringhof
● Dansk Byplanlaboratorium: Stedets karakter:
http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/Metode_pjece_stedets_
karakter_150903.pdf
● Keynote: Opvarmning og lys
● http://topinspirations.com/building-orientation-in-hot-and-dry-areasis-of-the-highest-importance/
● https://www.treehugger.com/green-architecture/everything-i-ever-k
new-or-said-about-green-sustainable-design-was-probably-wrong.h

●
●
●
●

●
●
●

tml
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=n5RGM5os
phA
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/vaelger-oeko-liv-flere-skrotter-e
n-almindelig-dagligdag
Keynote: Rumlige modeller
https://inhabitat.com/infographic-build-your-green-dream-home-wit
h-these-eco-friendly-alternatives-to-conventional-building-materials/
?variation=d
https://inhabitat.com/infographic-what-the-net-zero-homes-of-the-f
uture-will-look-like/
https://www.bolius.dk/lavenergihuse-og-passivhuse-18470/
Jesper Bek: Analysemodel til arkitektur, i: Design og arkitektur Grundbog til c-niveau, s.153-155, Lindhardt og Ringhof

Sekundært materiale:
● Elever søg selvstændigt relevante bygningsreglementer i dk og
udland (DK:
http://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/23/Krav
http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/S
ekundaer-bebyggelse)
Elever vælger relevant stilhistorisk litteratur til produktion af film:
Modernisme:
● https://dac.dk/viden/modernismen/
● Moderne i Grundbog i Kunst og arkitektur, Systime:
https://ka.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
Senmodernisme:
● https://dac.dk/viden/postmodernismen/
● https://dac.dk/viden/nymodernisme/
● Senmoderne i Grundbog i Kunst og arkitektur, Systime:
https://ka.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
● https://dac.dk/viden/nymodernisme/
Før modernisme:
● https://dac.dk/viden/historicisme/
● https://dac.dk/viden/renaessancen/
● https://dac.dk/viden/nyklassicisme/
Elevernes selvvalgte stof (research, artikler, kilder),
Elevernes selvvalgte stof fra samspil med fagene:
- Engelsk B: kommunikation, ordforråd, grammatik,
tekstanalyse
- Dansk A: filmiske virkemidler, dokumentar
Ekskursion:
Tiny House designer Thomas Birk Lynnerup fra Naturhus ved Friland samt
Tiny House designer Line Sloth Carlsen og Tiny House designer og
arkitektstuderende Malene Gammelby.
Formålet med ekskursionen er:

Omfang

designetnografiske undersøgelser af Tiny House beboere og
designere
designparametre som form, funktion, bæredygtighed
kropslige erfaringer med arkitektur.

Anvendt uddannelsestid: 44,2 timer

Særlige
fokuspunkter

-

-

-

Analysere og diskutere arkitektur som proces og som resultat.
Sammenholde arkitektureksempler fra forskellige perioder.
Sætte ord på kropslige erfaringer med arkitektur.
Identificere et designproblem og gennemføre en designproces.
Generere arkitekturidéer.
Undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige
parametre og ved hjælp af forskellige research- og
visualiseringsmetoder.
Kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et
konkret designprojekt.
Foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces.
Detaljere nogle få aspekter af et designprojekt.
Arbejde iterativt.
Formidle designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt
og mundtligt.
Være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte
og det konkrete, mellem helhed og detaljer, samt mellem det kendte
og det endnu ukendte.
Beskrive formål med visualiseringer.

Væsentligste
arbejdsformer

-

Tværfagligt arbejde,
Interview,
Individuelt- og gruppearbejde,
Digital arbejdsform,
Projektbaseret arbejdsform,
Praktisk undersøgende arbejde,
Klasseundervisning,
Eksperimentelt og visualiserende arbejde,
Videoproduktion af reklamemateriale.

Titel 4

Interiør til Tiny House

Indhold

Forløbet behandles integreret med elevernes Tiny Houses nu med fokus på
interiør og design af et valgfrit møbel.
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
sekundært stof:
Kernestof:
● Keynote: Design Brief
● Living in a TinyHouse Stinks (sometimes):
https://www.youtube.com/watch?v=n7G7p1MPWlM&index=3&list=
PLWN0wQopOea-965BxROUbsCLveuUwXq02
● DR: Fremtidens drømmebolig: Min multifunktionelle base:
https://www.dr.dk/tv/se/fremtidens-droemmeboliger/fremtidens-dro
emmeboliger-2/fremtidens-droemmeboliger-min-multifunktionelle-ba
se-4-4#!/
● Edward de Bono, Six Thinking Hats, Penguin Books, 1985,
www.edwdebono.com
● Keynote: Ergonomisk og funktionalistisk design
● FDB Møbler: Og en lys og lykkelig fremtid, 1945, Samvirke:
https://samvirke.dk/artikler/fdb-mobler-og-en-lys-og-lykkelig-fremtid
● DR2, Tidsmaskinen - om boligen, DR2, 2013, CFU:
http://www.hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pa
geSize=6&search=Tidsmaskinen%20-%20om%20boligen&orderby
=title&SearchID=76fd8ffc-34b3-4833-b767-e742009b6001&index=
1
● Keynote: Stilhistorie
● Jesper Bek: Analysemodel til produktdesign, i: Design og arkitektur Grundbog til c-niveau, s.150-152, Lindhardt og Ringhof
● 1920’erne og 1930’erne, DR Kultur, 2010, CFU
● Dion Lee: The Origin of the 80s aesthetic, 2017:
https://www.vox.com/videos/2017/6/27/15879660/80s-aestheticmemphis-design
Sekundært materiale:
● Downsizing:
https://www.godownsize.com/furniture-for-small-spaces/
● Funktionelt mikrohus:
https://www.bolius.dk/welcome-home/funktionelt-mikrohus-fyldt-m
ed-fleksible-loesninger/
● Whoyouwe: Stolens designhistorie:
https://whoyouwe.wordpress.com/2011/12/01/stolens-designhistor
ie/

Rikke Slot Kristensen et al.: Stilhistorisk oversigt, in: D
 esign B,
s.264-331
● Rikke Rosenberg: Fra tronstol til slængestol, Skoletjenesten
Designmuseum Danmark, 2014
Elevernes eget selvvalgte sekundærmateriale og designparametre
●

Omfang
Særlige
fokuspunkter

Anvendt uddannelsestid: 25,4 timer
-

-

Analysere og diskutere arkitektur som proces og som resultat.
Sammenholde arkitektur- og designeksempler fra forskellige
perioder.
Sætte ord på kropslige erfaringer med design.
Identificere et designproblem og gennemføre en designproces.
Generere arkitekturidéer.
Undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige
parametre og ved hjælp af forskellige research- og
visualiseringsmetoder.
Kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et
konkret designprojekt.
Foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces.
Detaljere nogle få aspekter af et designprojekt.
Arbejde iterativt.
Formidle designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt
og mundtligt.
Være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte
og det konkrete, mellem helhed og detaljer, samt mellem det kendte
og det endnu ukendte.
Beskrive formål med visualiseringer.

-

Gruppearbejde,
Digital arbejdsform,
Projektbaseret arbejdsform,
Praktisk undersøgende arbejde,
Klasseundervisning,
Eksperimentelt og visualiserende arbejde,
Mundtlig præsentation.

-

-

Væsentligste
arbejdsformer

Titel 5

Eksamensforberedelse

Indhold

I dette forløb fokuseres elevernes forudgående projekter i forhold til deres
selvvalgte eksamensemne. Der lægges vægt på repetition samt
kommunikationsdesign som metode til at skabe visuel præsentation af
designprodukt- og proces.
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
sekundært stof:
Kernestof
Fra forudgående forløb
Sekundært materiale
Elevernes eget selvvalgte sekundærmateriale og designparametre

Omfang

Anvendt uddannelsestid: 14 t

Særlige
fokuspunkter

-

Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside

-

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Beskrive formål med visualiseringer.
Formidle designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt
og mundtligt.
Dokumentere og begrunde valg i en designproces.
Detaljere nogle få aspekter af et designprojekt.
Analysere og diskutere arkitektur som proces og som resultat.
Sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige
perioder.
Digital arbejdsform,
Individuelt arbejde,
Gruppearbejde.

