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Undervisningsbeskrivelse  

 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Lærer(e) Trine Aasø Rasmussen 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Introduktion 

Titel 2 Produktdesign 

Titel 3 Designhistorie 

Titel 4 Kommunikationsdesign 

Titel 5 Arkitektur 

Titel 6 (Forberedelse af eksamenspræsentation) 

 

 

 

 

Titel 1 

 

Introduktion 

Indhold I dette indledende forløb introduceres der til faget Design og Arkitektur.  

Eleverne præsenteres for designdiscipliner, designparametre, fagterminologi, fagets 

metoder samt designprocessens faser via en mindre designopgave med et løse et 

(design)problem i deres egen hverdag. For at sætte denne designløsning i et større 

perspektiv introduceres til Index Design To Improve Life, som løser problemer i 

større skala.   

 

Kernestof/portfolioindhold: 
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Tekster/film/ekskursioner/m.v.:  

 ”Analysemodel til produktdesign” (s. 150-152 i Design og arkitektur af Jesper 

Bek, Lindhardt og Ringhof, 2017)  

 ”Designprocessen” (s. 135-138 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt 

og Ringhof, 2017) 

 ”Målgruppe” (s. 74-76 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og Rin-

ghof, 2017) 

 Video-præsentation af Minerva-modellen 

(https://www.youtube.com/watch?v=0UwMgPLkWMA) 

 Impact-diagrammet fra Index Design to Improve Life 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/impact 

 

Professionelt design: 

 Produktdesign fra hverdagen: termokanden Pingo (Stelton/John Sebastian), 

Margrethe-skålen, piskeris, citronpresser, bøfformer (fra Cook & Baker), ægge-

deler, kombineret vinflaske og glas 

 Juicy Salif (Phillippe Starck for “Alessi”, 1988) 

 Udvalgte designløsninger på problemet ”filtrede høretelefoner” 

 Index Award vindere: Ocean Cleanup (Boyan Slat, 2013: 

https://bit.ly/2QGf7kf) + Life-straw (Torben Vestergaard Frandsen/Rob 

Fleuren/Moshe Frommer, 2004: https://bit.ly/35sYCfE +  

https://bit.ly/2KJjmrq)  

 Selvvalgt design, som er nomineret til Index Award 2019 

(https://theindexproject.org/) 

 Ocean havemøbler (2019, firmaet Maters relancering af Nana og Jørgen Dit-

zels design fra 1955)  

Egne projekter/øvelser: 

 Designopgave: Identificér og løs et designproblem fra din hverdag (inkl. fo-

todokumentation og beskrivelse af et individuelt problem - udvælgelse og 

beskrivelse af det problem, gruppen vil arbejde videre med - brainstorm på 

mulige løsninger – skitsering - research af eksisterende løsninger m.v. – mål-

gruppebestemmelse - mock-up – rentegning – præsentation - vurdering af 

designløsningen ud fra Minerva-modellen og Impact-diagrammet) 

Supplerende stof: 

 Mr Waite tests Juicy Salif (https://www.youtube.com/watch?v=J__8lbSsB-

Q) 

 The Teetertotter Wall (Ronald Rael, 2019: https://bit.ly/2QIyOI2) 

 ”Bæredygtigt design: Et kilo slidst fiskenet bliver til en designerstol” (Jyl-

https://www.youtube.com/watch?v=0UwMgPLkWMA
http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/impact
https://bit.ly/35sYCfE
https://bit.ly/2KJjmrq
https://theindexproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=J__8lbSsB-Q
https://www.youtube.com/watch?v=J__8lbSsB-Q
https://bit.ly/2QIyOI2
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landsposten, 4. feb. 2019: https://www.jv.dk/livsstil/Baeredygtigt-design-

Et-kilo-slidt-fiskenet-bliver-til-en-designerstol/artikel/2684337 

 FNs verdensmål (https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene) 

 

Omfang 6 moduler á 110 min. 

 

Særlige fokus-

punkter 
 Introduktion til portfolio (OneNote + fyysisk mappe og skitseblok + grundbog 

m.v.) 

 Introduktion til faglige mål og eksamenskrav 

 Introduktion til designdiscipliner, designparametre og fagets metoder gennem 

kortvarigt designprojekt/-øvelse 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Analyse af produktdesign med anvendelse af forhåndsviden 

 Analyse, præsentation og vurdering af produktdesign med inddragelse af faglig 

viden, metode og terminologi. 

 Tjek af forhåndsviden om og træning af fagterminologi 

 

Titel 2 Produktdesign 

Indhold I dette forløb arbejdes der med produktdesign med særlig fokus på lamper, herunder 

bæredygtige lamper/belysning.  

Eleverne arbejder med en designopgave, stillet af skolens bygningsudvalg, om at 

komme med forslag til belysning over bordene i skolens nyindrettede studie-nicher. 

Kravet fra bygningsudvalget er 1) blændfrit arbejdslys, 2) en løsning, der lever op til 

visse krav om bæredygtighed, 3) at lamperne/belysningen indgår i studie-nichernes 

eksisterende indretning på en æstetisk måde og 4) designløsningen skal have en pris 

på max. 2500,- kr. pr. lampe og en levetid på min. 5 år. 

 

Kernestof/portfolioindhold: 

Tekster/film/ekskursioner/m.v.: 

 ”Lamper” (s. 29-32 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og Ringhof, 

2017) 

 "Danmarks næste klassiker" (program om lampedesign på DRTV: 

https://www.dr.dk/tv/se/danmarks-naeste-klassiker/danmarks-naeste-

klassiker-2/danmarks-naeste-klassiker-3-6) 

 Ekskursion til designbutikken Jacobsen Plus i Horsens 

 ”Bæredygtige designerlamper viser vejen” (artikel af Laura Engstrøm i Ingeni-

øren, 7. sep 2013: https://ing.dk/artikel/baeredygtige-designerlamper-viser-

vejen-161538   

 ”Bæredygtighed” (s. 76-78 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og 

Ringhof, 2017) 

https://www.jv.dk/livsstil/Baeredygtigt-design-Et-kilo-slidt-fiskenet-bliver-til-en-designerstol/artikel/2684337
https://www.jv.dk/livsstil/Baeredygtigt-design-Et-kilo-slidt-fiskenet-bliver-til-en-designerstol/artikel/2684337
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://www.dr.dk/tv/se/danmarks-naeste-klassiker/danmarks-naeste-klassiker-2/danmarks-naeste-klassiker-3-6
https://www.dr.dk/tv/se/danmarks-naeste-klassiker/danmarks-naeste-klassiker-2/danmarks-naeste-klassiker-3-6
https://ing.dk/artikel/baeredygtige-designerlamper-viser-vejen-161538
https://ing.dk/artikel/baeredygtige-designerlamper-viser-vejen-161538
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Professionelt design 

 Selvvalgte lamper fra ekskursionen til Jacobsen Plus, herunder PH-lampen.  

 Eksempler på lamper præsenteret i programmet ”Danmarks næste klasiker” 

 Scrap Lights (Seth Grizzle og Jonathan Junker/firmaet Graypants,  ) 

 

Egne projekter/øvelser: 

 Projekt: Bæredygtig belysning til skolens studienicher (herunder indledende 

skitsering af idér - research/iagttagelse af studie-nicherne - persona-model 

(elever og bestiller) – materialeovervejelser - mock-up - rentegning af plan og 

opstalt - evt. prototype - præsentation (inkl. fokus på valg og fravalg) - byg-

ningsudvalgets respons) 

Supplerende stof: 

 Emballage og brochure ved køb af krus fra Hav, Royal Copenhaven 

 ”Down-, Re- eller Upcycling” (Cradle People: 

http://www.cradlepeople.dk/down-re-eller-upcycling/)  

 ”Hvad er cirkulær økonomi” (Cradle People: 

http://www.cradlepeople.dk/hvad-er-cirkulaer-okonomi/#.XWucfygzY2w) 

 ”Skrald bag lys idé” (Berlinske 22. nov 2019: 

https://www.berlingske.dk/samfund/skrald-bag-lys-ide) 

 ”Ph-lampen: fra politisk statement til sikkert valg” (Kasper Iversen i Politik-

ken, 3. april 2015: https://politiken.dk/kultur/design/art5572179/PH-

lampen-Fra-politisk-statement-til-sikkert-valg) 

 Viden om lys og belysning (http://lysviden.dk/) 

Omfang 

 

11 moduler á 110 min. 

Særlige fokus-

punkter 

 Opnå kendskab til designparametrene form, funktion, kommunikation + mål-

gruppe, bæredygtighed, æstetik, økonomi, teknologi 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Længerevarende designprojekt i grupper 

 Præsentation af lampe-projektet for bygningsudvalget 

 2-minutters pitch af lampe-projektet for klassen 

 

 

Titel 3 Designhistorie 

Indhold Udgangspunktet for dette forløb er industrialiseringen i England og USA, som 

perspektiveres til danske forhold via et besøg på Danmarks Industrimuseum.  

Der laves nedslag i udvalgte dele af designhistorien, og disse nedslag peger hen-

holdsvis tilbage til det produktdesign, der er blevet arbejdet med i de foregående 

undervisningsforløb, henholdsvis frem til det kommunikationsdesign og arkitektur, 

der arbejdes med i de efterfølgende undervisningsforløb.  

http://www.cradlepeople.dk/down-re-eller-upcycling/
http://www.cradlepeople.dk/hvad-er-cirkulaer-okonomi/#.XWucfygzY2w
https://www.berlingske.dk/samfund/skrald-bag-lys-ide
https://politiken.dk/kultur/design/art5572179/PH-lampen-Fra-politisk-statement-til-sikkert-valg
https://politiken.dk/kultur/design/art5572179/PH-lampen-Fra-politisk-statement-til-sikkert-valg
http://lysviden.dk/
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Kernestof/portfolioindhold: 

 

Tekster/film/ekskursioner/m.v.: 

 Ekskursion til Danmarks Industrimuseum, Horsens 

 ”Den industrielle revolution - fra håndværk til begyndende masseprodukti-

on” (s. 13-18 i Design gennem 200 år, Ida Engholm, Gyldendal 2001) 

 "Historicisme og rationalisering - stilblanding og mekanisering” (s. 19-26 i 

Design gennem 200 år, Ida Engholm, Gyldendal 2001) 

 Del af kapitlet ”1900-1970 Modernisme” (s. 97-110 i Design og arkitektur af 

Jesper Bek, Lindhardt og Ringhof, 2017) 

 Villa Sovoye animation + ”walkthrough 

https://www.youtube.com/watch?v=75YxdWR-M0k  

 

Professionelt design: 

 Selvfundne eksempler på design og designprocesser fra Danmarks Indu-

strimuseum, der illustrerer: mekanisk energiproduktion, standardisering og 

forenkling, rationel driftsledelse, øget velstand, forbrugskultur, reklame for 

forbrugsvarer, historicisme, ornamentering 

 

 Eksempler på historicistisk design og arkitektur (herunder Crystal Palace 

(Joseph Paxton, 1851), Eiffeltårnet (Gustave Eiffel, 1889), maskinhallen og 

De Nornske Haller på Danmarks Industrimuseum) 

 Eksempler på arts and craft og art nouveau design og arkitektur (herunder 

Wienerstolen (Michel Thonet, 1876), lænestol (William Morris, 1883), Tiffany 

Green Lotus Leaf (Louis Comfort 1904), Casa Mila (Antoni Gaudi, 1905-07), 

gyngestol (Victor Horta, 1920erne) og art nouveau typografi) 

 Eksempler på design og arkitektur fra Bau-

haus/modernisme/funktionalisme (herunder vugge (Peter Keler, 1922), 

bordlampe (Wilhelm Wagenfeld, 1923) tekande (Marianne Brandt, 1924), 

skrifttypen Universal (Herbert Bayer, 1925), plakater for Bauhaus-udstilling 

(Oscar Schlemmer og Joost Schmidt, 1923), B32, Cesnastolen og B64 (Mar-

cel Breuer, 1928, Bauhaus-skolen i Dessau Walter Gropius, 1925-26), Barcelo-

na-pavillonen (Mies van der Rohe, 1929), Villa Sovoye (Le Corbusier, 1929-31) 

 Eksempler på postmoderne design og arkitektur (herunder Super Lamp 

(Martine Bedin/Memphisgruppen, 1981) og Yoyo gulvlampe (Elmar Fiotto-

to), Blox (Rem Koolhaas, 2018), Amager Bakke (Bjarke Ingels, 2019)       

 

Supplerende stof: 

 ”Industribyen Horsens” (af Brian Wiborg, s. 31-44 i Fabrik og bolig: 

http://industrimuseet.dk/wp-content/uploads/2018/12/Fabrik-og-

bolig.pdf) 

https://www.youtube.com/watch?v=75YxdWR-M0k
http://industrimuseet.dk/wp-content/uploads/2018/12/Fabrik-og-bolig.pdf
http://industrimuseet.dk/wp-content/uploads/2018/12/Fabrik-og-bolig.pdf
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 Klip fra Modern Times (film af Charlie Chaplin, 1936: 

https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14 

https://www.youtube.com/watch?v=PxEud-DqJ64 

Omfang  5 moduler á 110 min.  

 

Særlige fo-

kuspunkter 
 Øvelse i at koble design, terminologi og designhistorisk periode 

Væsentligste 

arbejdsformer 
 Ekskursion 

 Læse, besvare og fremlægge arbejdsspørgsmål 

 Begrebsindlæring (”Forklar og byt”) 

 

 

 

Titel 4 Kommunikationsdesign 

Indhold I dette forløb introduceres der til kommunikationsdesign med særlig fokus på ty-

pografi, komposition og farve - eksemplificeret ved analyse af og arbejde med di-

verse logoer og plakater. 

 

Kernestof/portfolioindhold: 

 

Tekster/film/ekskursioner/m.v.: 

 ”Typografi” (s. 12-13 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og Rin-

ghof, 2017) 

 ”Farver” (s. 20-22 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og Ringhof, 

2017) 

 ”Komposition” (s. 23- 25 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og 

Ringhof, 2017) 

 ”Logo og branding” (s. 26-27 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt 

og Ringhof, 2017) 

 Harold Lasswells kommunikationsmodel (s. 11 i Design og arkitektur af Je-

sper Bek, Lindhardt og Ringhof, 2017) 

 AIDA-modellen (s. 11 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og Rin-

ghof, 2017) 

 ”Analysemodel til kommunikationsdesign” (s. 147-149 i Design og arkitektur 

af Jesper Bek, Lindhardt og Ringhof, 2017) 

 ”Plakatkunst, 1930erne. A. M. Cassandre” (s. 95-98 i Arkitektur & design af 

Anne-Louise Sommer, Politikens Forlag 1995)  

 

Professionelt design: 

 AEG-logoer fra 1896-2016 (12 stk) 

 Diverse firmalogoer (bl.a. Skype, SAS, DSB, Vestas, Ben & Jerry’s, Face-

book, Burger King) 

 Plakater: Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril i Jardin de Paris (1893) - 

Normandie og andre Cassandre-plakater, Per Arnoldi, Lincoln Center for the 

https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14
https://www.youtube.com/watch?v=PxEud-DqJ64
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performing arts – dance (1982) 

 Skrifttyper: Universal (Herbert Bayer, 1925), Bifur (Cassandre, 1929), Acier 

Noir (Cassandre, 1930) 

 Theo van Doesburg, omslag til Bauhaus-bog nr. 6, Grundbegriffe de neuen ge-

staltenden Kunst (1924) 

 

Egne projekter/øvelser: 

 Egen lampes navn skrevet med en font fra Word, der udtrykker lampens 

formsprog  

 Lampe-logo (inkl. min. 3 skitser, mini-skitse, valg/fravalg ift. farve og 

komposition, rentegning) 

 Kompositionsøvelse, der udtrykker formmæssig ”Harmoni” (papir, 

sort/hvid) 

 Kompositionsøvelse, der udtrykker formmæssig ”Spænding” (papir, 

sort/hvid) 

 Kompositionsøvelse, der udtrykker formmæssig ”Harmoni” eller ”Spæn-

ding” (papir, sort/hvid + farve)  

 

Supplerende stof: 

 Supprematistiske kompositioner (Kazimir Malevich,ca. 1913)  

Omfang 7 moduler á 110 min.  

 

Særlige fo-

kuspunkter 
 Forholdet mellem form og kommunikation 

 Der trækkes tråde til formsproget i de designhistoriske perioder vi har ar-

bejdet med. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Farve-associationsøvelse 

 Blindtegning af Bauhaus-logo (for at demonstrere betydningen af præcision 

ved beskrivelse af form og komposition) 

 Kompositions-overvejelser ved ophængning af øvelser 

 Individuel designproces 

 

 

 

Titel 5 Arkitektur 

Indhold Dette forløb indledes med korte nedslag i eksempler på arkitektur fra antikken, 

renæssancen, barokken, historicismen, modernismen og arkitektur efter 1960.   

Derefter arbejdes der med sammenhængen mellem form og kommunikation i arki-

tektur. 

Forløbets primære arbejde er et projekt i samarbejde med projektet ”Kirken i 
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midtbyen”, som ønsker at henvende sig til de 20-40 årige med aktiviteter, der ikke 

er kirkelige i traditionel forstand. Rammerne for disse aktiviteter er kirkerummet i 

den nedlagte, ikke-fredede Getsemane Kirke. Eleverne bedes komme med forslag 

til en designløsning, helst med elementer af bæredygtighed, der kan gøre kirke-

rummet attraktivt for målgruppen og løse et eller flere af følgende problemer:  

a) Hvordan kan kirkerummet indrettes, så det kan danne rammen om mange 

forskellige funktioner, som er interessante for målgruppen? 

b) Hvordan kan materialer, dekoration og farver gøre kirkerummet attraktivt 

for målgruppen?  

c) Hvordan kan lysindfald være med til at gøre kirkerummet attraktivt og funk-

tionelt? 

d) Hvordan kan indgangspartiet gøres indbydende for målgruppen?  

e) Hvordan kan gangarealet gøres tiltalende og interessant for målgruppen?  

f) Hvordan kan bygningens bagside skabe sammenhæng mellem inde og ude og 

samspil med omgivelserne? 

 

Kernestof/portfolioindhold: 

 

Tekster/film/ekskursioner/m.v.: 

 ”Arkitektur” (s. 46-66 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og Rin-

ghof, 2017) 

 Ekskursion til Bastian og Hede Nielsen A/S 

 Ekskursion til Getsemane Kirke hvor projektopgaven stilles, og der er mulig-

hed for fotodokumentation og research. 

 Info om Getsemane Kirke (https://visithorsens.dk/getsemane-kirken/) 

 Getsemane Kirkes hjemmeside (https://www.getsemane.dk/) 

 ”Hvad er bæredygtighed?” (tekst fra Dansk Arkitektur Center: 

https://bit.ly/2KKma7Q)  

 ”Analysemodel til arkitektur” (s. 153-155 i Design og arkitektur af Jesper Bek, 

Lindhardt og Ringhof, 2017) 

 Del af kapitlet ”Efter 1970, efter modernismer” (s. 118-120, 125-126, 128-

131 i Design og arkitektur af Jesper Bek, Lindhardt og Ringhof, 2017) 

 Illustration af grundplan, tværsnit, facade (s. 140 i Design og arkitektur af Je-

sper Bek, Lindhardt og Ringhof, 2017) 

 ”Skala” (s. 17 + 20 + 22-23 i Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter af Male-

ne Aildgaard og Julie Dufour, ABC Forlag 2014 

 

Professionelt design: 

 Eksempler på arkitektur gennem tiden: pyramiderne, græsk og romersk an-

tik, gotik, renæssance, barok, nyklassicisme, art nouveau, modernis-

me/funktionalisme, postmodernisme: dekonstruktivisme) 

 Bastian (J. C. Clausen, 1874, udvidet i 1936 af Viggo Norm) 

 Getsemane Kirke (1906) (inkl. planer og snit af kirken fra Horsens kommu-

https://visithorsens.dk/getsemane-kirken/
https://www.getsemane.dk/
https://bit.ly/2KKma7Q
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nes byggesagsarkiv) 

 Hede Nielsen A/S (M. Preisler, 1941) 

 

Egne projekter/øvelser:  

 Lego-model, der lever op til modernismens krav (inkl. analyse af form, 

funktion, kommunikation) 

 Lego-model, der rummer formmæssig spænding/dynamik og fornemmelse 

af ustabilitet (inkl. analyse af form, funktion, kommunikation) 

 Projekt: Getsemane Kirke (inkl. fotos/research - individuel brainstorm 

over målgruppens behov/ønsker - valg af designproblem/fokusområde – 

moodboard – research – skitser - grundplan og/eller opstalt - evt. 3-D 

model - skalafigur i relevant skala - analyse/vurdering – præsentation for 

bestilleren) 

Supplerende stof: 

 ”Genåbner efter renovering: Nu skal vi være en kirke for unge” (artikel fra 

Horsens Folkeblad, d. 24. august 2019: https://bit.ly/2XCiCti)  

 ”Nu vil midtbyens kirker tænke ud af boksen – og det bliver bare fest” (ar-

tikel fra Århus Stiftstidende, d. 28. januar 2018: https://bit.ly/2OF4jA2) 

 ”Sarahs mission – hun skal få de unge til at bruge kirken” (artikel og ny-

hedsindslag fra TV2 Østjylland,d. 12. februar 2018: 

https://bit.ly/2KKTHhW)   

 ”Social bæredygtighed” (fra Tænke tanken Urbans hjemmeside: 

https://bit.ly/37ssQkD)   

 Om social bæredygtighed (fra hjemmesiden Social Life: 

https://bit.ly/2KI2zoy)  

 Tegneprogrammet ”Roomsketcher” 

Omfang  10 moduler á 110 min.  

 

Særlige fo-

kuspunkter 

 Designe til en konkret målgruppe 

Væsentligste 

arbejdsformer 
 Placere arkitektureksempler i kronologisk rækkefølge 

 Arbejde parvis og derefter i grupper med udformning af lego-bygninger samt 

analyse af disse. 

 Længerevarende designproces i grupper 

 

 

 

https://bit.ly/2XCiCti
https://bit.ly/2OF4jA2
https://bit.ly/2KKTHhW
https://bit.ly/37ssQkD
https://bit.ly/2KI2zoy
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Titel 6 (Forberedelse af eksamenspræsentation) 

Indhold Eleverne arbejder med den individueller præsentation af et selvvalgt emne på tværs 

af portfolioen. 

 

Kernestof/portfolioindhold: 

 Alt det vi har arbejdet med i løbet af undervisningen. 

 

Egne øvelser/projekter: 

 Alt det vi har arbejdet med i løbet af undervisningen. 

 

Supplerende stof: 

 Alt det vi har arbejdet med i løbet af undervisningen samt hvad du ellers 

måtte finde relevant. 

Omfang  6 moduler á 110 min.  

 

Særlige fo-

kuspunkter 

 Sammenhæng mellem teori og praksis 

 At udarbejde en visuel præsentation, dr tydeligt kommunikerer et selvvalgt 

emne med inddragelse af professionelt design og egne projekter/øvelser på 

tværs af portfolioen.  

Væsentligste 

arbejdsformer 
 Individuelt arbejde med underviseren som vejleder 

 Præsentation for hinanden parvis og i grupper. 

 

 

 

 


