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Undervisningsbeskrivelse  

 
 

Termin Januar til maj 2022, eksamen juni 2022 

Institution VUC VEST 

Uddannelse Toårig HF og enkeltfag 

Fag og niveau Design og Arkitektur c 

Lærer(e) Inken Meinertz (ime) 

Hold 12DEOC10 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 INTROFORLØB 

Forløb 2 PRODUKTDESIGN - LAMPER OG GENBRUG 

Forløb 3 IKONARKITEKTUR - OM GUGGENHEIM OG GAUDIEFFEKTEN 

Forløb 4 KOMMUNIKATIONSDESIGN- PROJEKTPRÆSENTATION 

Forløb 5 STUDIETUR TIL KOLDING 

Forløb 6 EKSAMENSFORBEREDELSE/REPETITION/ÅBEN VÆRKSTED 

Ekstra FREDAFSGUF 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Forløb 1 
 

INTROFORLØB 

 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Fokus 
• At forstå design og arkitektur i en samfundsmæssig, historisk og kulturel 

kontekst 
• At blive fortrolig med at designprocesser involverer fejl, omveje, fravalg 

som væsentlige elementer 
Introduktion til 

• Fagets tre hovedområder 
• Design- og arkitekturhistorie 
• Den iterative designproces 
• Virkemidler  

Introduktion til arbejdsformer 
• Sammenhæng mellem teori og praksis 
• Eksperimenterende praktiske øvelser 
• Værkanalyser og fagbegreber 
• Skrive og tegne med hånden 

 

Faglige mål • analysere design ved hjælp af fagbegreber 
• sammenholde arkitektur og design eksempler fra forskellige perioder  
• forstå arkitektur og design i en historisk, samfundsmæssig kontekst 
• sætte ord på hvordan arkitektur virker/arkitekturens fortælling 

• forståelse for den iterative proces 

Kernestof • Designparametre  

• Designteori  

  

Anvendt ma-

teriale. 
 

Grundbog 

• Design og Arkitektur, Grundbog til c niveau, Jesper Bek, side20-25, side 
83-123, side 135-138 

Praktiske og teoretiske øvelser 
• Øvelsessæt med praktiske opgaver til træning af håndtegning, perspektiv 

og andre rumskabende virkemidler, komposition, farveanvendelse, lys og 
skyggevirkninger (fremstillet af underviseren) 

• Øvelsessæt med eksempler af design og arkitektur til træning af anven-
delse af fagbegreber og stilhistoriske kendetegn (fremstillet af undervise-
ren) 

• Skema til sammenligning af udvalgte perioder 

Tid 
15,75 lektioner a 60 minutter 

Arbejdsfor-
mer 

• Klasseundervisning 
• Individuelle, parvise og gruppevise teoretiske og praktiske opgaver 
• Bytur i Esbjerg 

 

 

Forløb 2 PRODUKTDESIGN - LAMPER OG GENBRUG 
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 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Fokus 
• Designproces med benspænd i form af en specifik målgruppe (brand perso-

nality) og materialevalg (genbrugsplast) 
Indhold 

• Værkanalyser 
• Professionelle designers processer  
• Undersøgelse af muligheder og udfordringer forbundet med genanvendelse 

af plastmaterialer 
• Fremstilling af en lampeskærm 

 

Faglige 
mål 

• sætte ord på kropslige erfaringer med design og materialer 

• generere designidéer  

• kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret 

designprojekt  

• foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces  

• arbejde iterativt 

Kernestof • Designparametre  

• Designteori  

• Visualisering 

• Research 

Anvendt 
materiale. 
 

Grundbog, mv. 
• Design og Arkitektur, Grundbog til c niveau, Jesper Bek, side 29-32, side 150-

152 
• Designbrief inklusive præsentationen af 4 Brand Personality´s (BP) 
• Hvilken rolle spiller BP i designprocesser?: https://www.klood.com/blog/vi-

deo/the-importance-of-a-brand-personality  
 
Eksempler på designprocesser 

• 3 virksomheder skal motivere unge mennesker til øget genbrug: 
https://www.youtube.com/watch?v=C0vbcE8ouS8  

• Danmarks næste klassiker: Lampen; sæson 2, episode 4, 58 min. 
https://www.dr.dk/drtv/se/danmarks-naeste-klassiker_-lampen_206863  

• PP om udvikling af design til legepladser, ved Christine Olsen 
• Introduktion til vinderen af Danmarks næste Design Klassiker 2020, 

http://www.anneboysen.dk/moonsetter  
 
Informationssøgning 

• The truth about plastic: 
https://www.youtube.com/watch?v=RT8pEDdvmDM&t=3s  

 
Ideudvikling 

• 9 vilde lampedesign du enten elsker eller hader, https://bobedre.dk/indret-
ning/lamper/9-vilde-lampedesign-du-enten-elsker-eller-hader  

• Opgave: Find 5 eksempler på lamper, hvor designeren har anvendt gen-
brugsplastik 

 

https://www.klood.com/blog/video/the-importance-of-a-brand-personality
https://www.klood.com/blog/video/the-importance-of-a-brand-personality
https://www.youtube.com/watch?v=C0vbcE8ouS8
https://www.dr.dk/drtv/se/danmarks-naeste-klassiker_-lampen_206863
http://www.anneboysen.dk/moonsetter
https://www.youtube.com/watch?v=RT8pEDdvmDM&t=3s
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Praktiske opgaver  

• Moodboard ”Hvad vil jeres BP foretrække mht. formgivning, materialer og 
farver” 

• Skitser til udviklingen af et lampedesign 
• Formgivning af en lampeskærm 

 
Teoretiske opgaver 

• Analyse af eget lampedesign 
• Analyse af Moonsetter 

 
Tid 
15,75 lektioner a 60 minutter 

Arbejds-
former 

• Klasseundervisning 
• Individuelt praktisk arbejde 

• Gruppevis og parvis teoretisk arbejde 
• Individuel feed back på opgaveløsninger 
• Besøg af en Christine Olsen, produktdesigner, kompan 
• Udstilling af projektet i studiecentret 

 

 

Forløb 3 
 

IKONARKITEKTUR - OM GUGGENHEIM OG GAUDIEFFEKTEN 

 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Fokus 
• Analyse af arkitekturens betydning for byers udvikling med afsat i ikon arki-

tektur i Bilbao, Barcelona og Esbjerg - om Guggenheim- og Gaudieffekten 
• Hvornår bliver arkitekturen til katalysator for en byudvikling og under hvilken 

forhold udfordrer ikon arkitektur byens planlæggere og arkitekter? 
• Kan arkitekturen være med til at brande en by som Esbjerg? 
• Dette forløb er afviklet som et tværfagligt forløb i samspil med spanskfaget. 

Indhold 
• Værkanalyser 
• Øvelsesopgaver som del af designprocessen 
• Model af en ikonisk bygning på Dokken i Esbjerg 

 

Faglige 
mål 

• analysere arkitektur ved hjælp af fagbegreber 
• sammenholde arkitektureksempler fra forskellige perioder  
• forstå arkitektur i en historisk, samfundsmæssig kontekst 
• sætte ord på hvordan arkitektur virker/arkitekturens fortælling 

• demonstrere viden om faget og fagets metoder  
•  analyse og diskussion af arkitektur som proces og som resultat  

• 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 med brand personality i design processen 

Kernestof • Designparametre  
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• Designteori  

• Visualisering 

• Research 

Anvendt 
materiale. 
 

Grundbog mv. 
• Design og Arkitektur, Grundbog til c niveau, Jesper Bek, side 153 til 155 
• Temaer i kunsten 2, Jonas Wolter, kapitel: Moderne Ikon arkitektur, side 69 

til 79 
• PP om Esbjerg bys historie, udarbejdet af underviseren 
• Design brief: Hotel/Kulturhus på Dokken 
• Gaudi-effekten: Materialesamling om turisme i Barcelona, udarbejdet af un-

derviseren og baseret på: https://www.planscape.dk/post/turisme-barce-
lona-i-verdensklasse og og https://storbyguide.dk/fakta-om-barcelona/ samt 
fotoer fra forskellige demonstrationer mod turisme i Barcelona 

• Guggenheimeffekten: Billedserie af Bilbaos transformation fra industri- til 
kulturby, udarbejdet af underviseren og baseret bl.a. på: 
https://www.dezeen.com/2010/09/09/alhondiga-cultural-and-leisure-cen-
terby-philippe-starck/ , https://arslonga.dk/GUGGENHEIM_BILBAO.htm, 
https://pt.wikiarquitectura.com/zubizuri-bridge-in-bilbao-2/ , https://fdocu-
ments.in/reader/full/torre-iberdrola, https://www.zorrotzaurre.com/en/ 

 
Eksempler på designprocesser 

• Arne Jacobsen: https://www.dr.dk/drtv/se/arne-jacobsens-moderne-dan-
mark_281434  

• BIG´s præsentationsmateriale til LYCIUM, et projekt til Fanø Bad 
• Guggenheim museet: https://www.youtube.com/watch?v=hhJ62_IJKWw 

 
Informationssøgning/research 

• Opgave om baggrunden for udbredelsen af ikon arkitektur og søgning efter 
eksempler 

• Opgave med at finde forskellige former for waterfront design med afsat i PP, 
udarbejdet af underviseren 

• Værkanalyse 
• PP om henholdsvis dekonstruktivisme og jugendstil/katalansk modernisme, 

udarbejdet af underviseren 
• Tur til Dokken med henblik på at studere byggepladsen samt omgivelserne 

• Lokalplan 460 for Dokken 

• Researchopgave: Find fotoer på nettet, der repræsenterer Esbjergs identitet 
  

VR ture i Guggenheim museet og i La Sagrada Familia 
• https://youtu.be/em-lYJBUaJE  

• https://youtu.be/RsqqeHrUeCU  

• https://youtu.be/doybkFSpEsM  

• https://youtu.be/vV_yryzZwFQ  

• https://youtu.be/DjJQB6-b_kA  

• https://youtu.be/xmqTvOu8hRM  

 
Praktiske opgaver 

https://storbyguide.dk/fakta-om-barcelona/
https://www.dezeen.com/2010/09/09/alhondiga-cultural-and-leisure-centerby-philippe-starck/
https://www.dezeen.com/2010/09/09/alhondiga-cultural-and-leisure-centerby-philippe-starck/
https://arslonga.dk/GUGGENHEIM_BILBAO.htm
https://pt.wikiarquitectura.com/zubizuri-bridge-in-bilbao-2/
https://fdocuments.in/reader/full/torre-iberdrola
https://fdocuments.in/reader/full/torre-iberdrola
https://www.zorrotzaurre.com/en/
https://www.dr.dk/drtv/se/arne-jacobsens-moderne-danmark_281434
https://www.dr.dk/drtv/se/arne-jacobsens-moderne-danmark_281434
https://www.youtube.com/watch?v=hhJ62_IJKWw
https://youtu.be/em-lYJBUaJE
https://youtu.be/RsqqeHrUeCU
https://youtu.be/doybkFSpEsM
https://youtu.be/vV_yryzZwFQ
https://youtu.be/DjJQB6-b_kA
https://youtu.be/xmqTvOu8hRM
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• Øvelsesopgaver med anvendelse af forskellige materialer såsom skures-

vampe, margarine, salt samt tegning af skitser 
• Udarbejdelse af en planche med arkitekturdesign øvelser 
• På fotosafari i et område efter eget valg: opgaven lød på at fotografere inte-

ressante udsnit, inspireret af Arne Jacobsens fotografering 
• Fremstilling af en model for ikon arkitektur på Dokken i Esbjerg havn 

 
Øvrige opgaver 

• Værkanalyser af henholdsvis Guggenheim museet og La Sagrada Familia 
• Sammenligning af de to bygninger 

 
Tid: 23,25 lektioner a 60 minutter 

Arbejds-
former 

• Klasseundervisning 
• Individuelt og gruppearbejde 

• Gruppevis feed back på opgaveløsninger 
• Individuel feed back i form af faglige samtaler 
• Fotosafari i selvvalgt område 
• Besigtigelse af byggegrunden på Dokken/ Esbjerg havn 
• På opdagelse i Guggenheim museet og La Sagrada Familia med VR briller 
• Præsentation af projektet i kulturcafeen for hele skolen 

 

 
 

Forløb 4 
 

KOMMUNIKATIONSDESIGN- PROJEKTPRÆSENTATION 

 Forløbets 

indhold og 
fokus 

Fokus 

Skrifttyper og lay-out fortæller historier 
Indhold 
Analyser af skrifttyper og lay out 
Udformning af et elektronisk præsentationsmateriale af Dokken projektet 
Plakat til indvielsen af bygningen 
 

Faglige 
mål 

• formidle designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og 

mundtligt  

• beskrive formålet med visualiseringer 

• forståelse for kommunikationsdesignets virkning og de bevidste valg bag de-

signet 

• at kunne se sammenhæng mellem forskellige designformer i en samfunds-
mæssig/kulturel kontekst 

Kernestof • Designparametre  

• Visualisering 

Anvendt 
materiale. 
 

Grundbog mv. 
• Design og Arkitektur, Grundbog til c niveau, Jesper Bek, side 12-19 
• Grundbog i grafisk design, side 88 til 95 
• Designbrief til præsentations- og plakatopgaven 

 
Informationssøgning/research 
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• Dokumentar: Skriften på væggen; https://hval.dk/mitcfu/materiale-

info.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Skrif-

ten%20p%C3%A5%20v%C3%A6ggen&orderby=title&SearchID=b62c71cd-

3c7a-4563-b9e6-a3b8790da8bf&index=1 

• PP om kommunikationsdesign, fagbegreber samt lay-out mulighederne i pp, 
udarbejdet af underviseren 

• Wake up and smell the fonts, TED talk by Sarah Hindman; 

https://www.youtube.com/watch?v=OXc-VZ4Vwbo&list=RDCMUCsT0YIqwn-
pJCM-mx7-gSA4Q&index=1 

• Arkens arkitektur, præsentationsmateriale 
 
Teoretiske og praktiske opgaver 

• Udvælgelse af en font, der passer til Dokkenprojektet samt finde et navn til 
projektet 

• Udarbejdelse af et præsentationsmateriale i form af PP, Prezi eller et andet 
selvvalgt elektronisk format 

• Plakat til indvielsen af projektet 
• Analyse af to forsider af henholdsvis VI UNGE og FEMINA 
• Analyse af en række udvalgte corporative fonts 
• Fra logo til font- undersøgelse af historien bag apple logoet 

 
Tid 
11,25 lektioner a 60 minutter 

Arbejds-
former 

• Klasseundervisning 
• Individuelt og gruppearbejde  

 
 

Forløb 5 
 

STUDIETUR TIL KOLDING 

 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Fokus 
• Mærke professionelt design 
• Opleve miljøet på en designuddannelse 

Indhold 
• Trapholt Museum; rundvisning på V. Panton udstillingen samt selvstændig 

opsøgning af værker, der vil matche ens BP 
• Designskolen i Kolding; rundvisning af studerende i samtlige lokaler 

 

Faglige 

mål 
• sætte ord på kropslige erfaringer med design og materialer 

• lære en videreførende uddannelsesinstitution indenfor faget at kende 

 

Kernestof På tværs af kernestoffet 

Anvendt 
materiale. 
 

Se ovenfor 
Tid 
7 lektioner a 60 minutter 

Arbejds-
former 

• Rundvisninger 
• Selvstændige, individuelle valg og fotografering af øvrige værker på Trapholt 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Skriften%20p%C3%A5%20v%C3%A6ggen&orderby=title&SearchID=b62c71cd-3c7a-4563-b9e6-a3b8790da8bf&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Skriften%20p%C3%A5%20v%C3%A6ggen&orderby=title&SearchID=b62c71cd-3c7a-4563-b9e6-a3b8790da8bf&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Skriften%20p%C3%A5%20v%C3%A6ggen&orderby=title&SearchID=b62c71cd-3c7a-4563-b9e6-a3b8790da8bf&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Skriften%20p%C3%A5%20v%C3%A6ggen&orderby=title&SearchID=b62c71cd-3c7a-4563-b9e6-a3b8790da8bf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OXc-VZ4Vwbo&list=RDCMUCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OXc-VZ4Vwbo&list=RDCMUCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q&index=1
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Forløb 6 
 

EKSAMENSFORBEREDELSE/REPETITION/ÅBEN VÆRKSTED 

 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Fokus: 
• Den iterative designproces 
• Design og arkitektur i en samfundsmæssig, historisk og kulturel kontekst 
• Værkanalyser 

 

Faglige 
mål 

[Angiv hvilke faglige mål fra læreplanen, der særligt har været arbejdet med i dette 
forløb] 

Kernestof På tværs af kernestoffet 

Anvendt 
materiale. 

 

• Mindre opgaver udarbejdet af underviseren, baseret på tidligere teoretiske 
opgavesæt 

Tid 
7,5 lektioner a 60 minutter 

Arbejds-
former 

• Klasseundervisning 
• Individuelt og gruppearbejde med mindre teoretiske opgaver 
• På tur igennem VUC med design- og arkitekturtrænede øjne 

 

 

EKSTRA 
 

FREDAFSGUF 

 Forløbets 
indhold og 
fokus 

Fokus: 
• Vække interesse for dokumentar mv. om design og arkitektur 

 

Faglige 
mål 

• Kendskab til designprocessen 
• Kunne kommunikere om forskellige aspekter ved faget 

Kernestof På tværs af kernestoffet 

Anvendt 
materiale. 
 

• Moderne arkitektur - smukt eller kedeligt? https://blog.blue-
beam.com/dk/modern-architecture/  

• Ane Cortzen og Mads Quistgård i samtale om design: https://faktalink.dk/de-
sign-faktalink-light  

• Historien om Bjarke Ingels:  https://www.dr.dk/drtv/se/big-time-_-historien-
om-bjarke-ingels_156949  

• Designets magt: https://www.dr.dk/drtv/se/designets-magt_-lys-og-
farve_183281  

• Ikoniske filmplakater: Bill Gold: https://www.cbsnews.com/news/movie-po-
ster-master-bill-gold/ og https://www.youtube.com/watch?v=JG1Se1Ai5s4 

 
Tid 
en del af de ovenfor oplistede lektioner 

Arbejds-
former 

• Klasseundervisning 
• Enkelte gange sideløbende med at kursister arbejdede med at færdiggøre 

deres projekter 

 

https://blog.bluebeam.com/dk/modern-architecture/
https://blog.bluebeam.com/dk/modern-architecture/
https://faktalink.dk/design-faktalink-light
https://faktalink.dk/design-faktalink-light
https://www.dr.dk/drtv/se/big-time-_-historien-om-bjarke-ingels_156949
https://www.dr.dk/drtv/se/big-time-_-historien-om-bjarke-ingels_156949
https://www.cbsnews.com/news/movie-poster-master-bill-gold/
https://www.cbsnews.com/news/movie-poster-master-bill-gold/
https://www.youtube.com/watch?v=JG1Se1Ai5s4

