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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 1 

 

Arkitektur - et nyt kunstmuseum i Esbjerg 

Indhold Anvendt litteratur mv. 

Design og arkitektur, grundbog til c niveau, af Jesper Bæk, side 82-128, side 
135-138, side 153-155 

Powerpoint oplæg om arkitekturhistorien, udarbejdet af underviser 

Powerpoint oplæg om ikon arkitektur, udarbejdet af underviser 

Powerpoint oplæg om dansk og international museumsarkitektur, udarbejdet 
af underviser 

Powerpoint om Historicisme og Esbjerg bys historie, udarbejdet af underviser 

Powerpoint oplæg vedr. oplysning ved hjælp af alger, udarbejdet af 
biologiunderviser Anna Muff 

Temaer i kunst - grundbog til billedkunst, ved Jonas Wolter, kapitel 15 
”Moderne dansk museumsarkitektur”  

”Plan for sammenhæng havn og by - 10 projekter”, ved Esbjerg Kommune, 
uddrag vedr. Esbjerg strand 

”Arkens arkitektur”, præsentationsmateriale til brug for undervisning, findes 
som PDF fil i EMU´s materialeplatform 

”Fremtidens gadelamper kan være oplyst af alger”, Videnskab. Dk, 4.4.2018 

Bjarke Ingels (BIG) fortæller om Tirpitz ved Blåvand (6 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=5r5Dz3SUMq4 

 
www.altomhus.dk/viden/bestanddele-facader 
 
www.arkitekturguide.dk 

www.dac.dk 

Stikord til analyse af arkitektur, udarbejdet af underviser 

Teoretisk arbejde: 

https://www.youtube.com/watch?v=5r5Dz3SUMq4
http://www.altomhus.dk/viden/bestanddele-facader
http://www.arkitekturguide.dk/
http://www.dac.dk/


 Arkitektur- og designhistorie 

 Arkitekturanalyse 

 Fagbegreber til analyse af facader 

 Analyser af museumsbygninger (nationalt og international) 

 Analyser af ikon byggerier 

 Research (herunder Esbjergs historie og arkitektur samt dele af Kommunens 

lokalplan for Esbjerg havn og introduktion til samspil mellem design og 

biologi ved lektor Anna Muff) 

 Brief (møde med museumsinspektør Birgitte Ørum og VUC´s rektor Frans 

Regal) 

 Introduktion til IT programmer 

Praktisk arbejde: 

 Formøvelser med salt, margarine og blæk 

 Opmåling af naturfagsbygningen og målestok/ 

Plantegning 

 Bygningstegning med sketch-up (frit valg) 

 Modelbygning 

 Funktionsopdelt grundplan 

 Håndtegning af dele af modeller - tredimensionelt blyant og tusch 

 Ideoplæg til logo 

 

Omfang 
 

 56 lektioner (overlap mellem temaerne) 

Særlige 
fokuspunkter 

  analyse og diskussion af arkitektur som proces og som resultat  

 sammenholde arkitektureksempler fra forskellige perioder  

 behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 identificere et designproblem og gennemføre en designproces  

 generere arkitekturidéer  

 kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret 
designprojekt  

 foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces  

 arbejde iterativt  

 være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det 
konkrete, mellem helhed og detaljer. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Gruppearbejde 

 Tavleundervisning 

 Klassediskussion 

 Individuelt praktisk arbejde  

 Vekslen mellem teoretisk og praktisk arbejde 

 Introduktion til bygherre rolle ved rektor Frans Regal 

 Besøg af Esbjerg Museum (brief ved museumsinspektør Birgitte Ørum), af 

Heart og Tirpitz 



 Besøg af mulig byggegrund for nyt kunstmuseum i Esbjerg 

 Besøg af Skt. Nicolaj Kirke i Esbjerg 

 
 
 

Titel 2 
  

Kommunikationsdesign - præsentation af et yt kunstmuseum i Esbjerg 

Indhold Anvendt litteratur m.v. 

Design og arkitektur, grundbog til c niveau, af Jesper Bæk, side 10-27, side 
147-149 

Skriften på væggen, DR dokumentar, 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030808262030 

Powerpoint oplæg om design greb typpografi, farver, komposition/form og  

illustrationer, udarbejdet af underviser 

Analyseskema til kommunikationsdesign 

Teoretisk arbejde: 

 Analyse af diverse logoer 

 Analyse af Arkens præsentationsmateriale 

 Analyse af eget kommunikationsdesign 

Praktiske arbejde: 

 Re design af pjeceforsider 

 Arbejde praktisk med designgreb (eksempelvis finde farver, der illustrerer 
forskellige udtryk som feminin/maskulin m.fl.) 

 Udarbejdelse af et præsentationsmateriale i tilknytning til 
arkitekturmodellen 

 Arkitekturplakat (ekstra opgave) 

 

Omfang 
 

 24 lektioner (overlap mellem lektioner) 

Særlige 
fokuspunkter 

 formidle designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og 
mundtligt  

 beskrive formålet med visualiseringer 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Tavleundervisning 

- Klassediskussion 

- Gruppearbejde 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030808262030
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030808262030


- Individuelt teoretisk og praktisk arbejde 

 

 

 

Titel 3 
 

Produktdesign - et siddemøbel til kunstmuseet 

Indhold Anvendt litteratur mv. 

Design og arkitektur, grundbog til c niveau, af Jesper Bæk, side 97-117, side 
150-152 

Powerpoint oplæg med eksempler på stoledesign udarbejdet af underviser 

Powerpoint oplæg om modernisme, popart og postmodernisme, udarbejdet 
af underviser 

Analysemodel til produktdesign 

Teoretisk arbejde: 

 Research møbler og genbrugsmaterialer 

 Analyse af siddemøbler 

 Research: minervamodellen og gallupkompasset 

Praktisk arbejde: 

 Tegne skitser til et genbrugsmøbel til et museum 

 Bygge gruppevis et siddemøbel til et museum (brief vedr. materialer, stil 
og målgruppe) 

 

Omfang 
 

 25 lektioner (overlap mellem temaerne) 

 

Særlige 
fokuspunkter 

 sætte ord på kropslige erfaringer med design og materialer 

 undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige 
parametre og ved hjælp af forskellige metoder som nævnt i kernestoffet 

 detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et 
designprojekt (materialer og målgruppe) 

 analyse og diskussion af design som proces og som resultat  

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 identificere et designproblem og gennemføre en designproces  

 generere designidéer  

 kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et 
konkret designprojekt  

 foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces  



 arbejde iterativt  

 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.  

 eksamensforberedelse 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Tavleundervisning 

 Klassediskussion 

 gruppevis praktisk arbejde  

 Vekslen mellem teoretisk og praktisk arbejde 

 

Titel 4 
 

Udstilling på Esbjerg Hovedbibliotek 

Indhold 
Udstilling af 

 Modeller 
 Præsentationsmateriale 
 Museumsmøbler (udvalg) 

Omfang 
 

 3 lektioner (periode fra den 6.5. til den 29.5.2019) 

Særlige 
fokuspunkter 

 Præsentation af praktiske resultater dels for medarbejdere fra Esbjerg 

Kunstmuseum og dels et bredere publikum 

 Afstemning blandt bibliotekets besøgende om deres fortrukne model 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Dialog om designprodukter 

 


