Gå på opdagelse i Tidens Samling
Fag: Håndværk og design - valgfag
Tema: Design i hverdagen
Besøget på Tidens Samling:
Opgave på museet: (Husk kamera eller mobil)
Gå på jagt i stuerne – husk også at kigge i skabe og skuffer:
1. Find en genstand, du finder interessant: (f.eks. et møbel, en pynteting, tøj
eller andet)
 Tag et billede af genstanden.
 Beskriv den (farve, form, materialer osv.).
 Hvad har den været brugt til?
 Hvilket årti er din genstand fra?
2. Undersøg om genstanden findes i andre stuer:
(Husk at åbne skuffer og skabe samt at fotografere din genstand)
Hvis ja:
 Hvilket årti/hvilke årtier?
 Har den ændret sig med hensyn til?
o Form
o Funktion
o Materiale
 Giv et bud på hvorfor, der evt. kan være sket ændringer.
Hvis nej:
 Giv et bud på hvorfor ikke.
 Kan du finde en anden genstand, som har samme funktion?
 I eller fra hvilket årti/hvilke årtier?

Gå på opdagelse i Tidens Samling
Fag: Håndværk og design - valgfag
Tema: Design i hverdagen
Efter besøget på Tidens Samling:
Opgave på skolen
1. Hvorfor ser din genstand ud som den gør – tænk på









Stilarter
Samfundets udvikling
Nye materialer
Hvem har produceret den?
Hvem har designet den?
Hvilke tanker kan der ligge bag udformningen/designet?
Hvor almindelig har den været (har alle haft/har råd til)?

2. Eksisterer den stadig? – Hvis ja

 Hvor kan man få den
 Findes den i et nyt design? (som f.eks. Mega Mussel fra Royal
Copenhagen)
 Er der status i at eje den og hvorfor?
 Hvordan bliver den markedsført?
3. Lav et forslag til hvordan din genstand kan re-designes eller nytænkes:

 Hvordan skal dit forslag til et nyt design af den valgte ting se ud?
 Hvordan vil du markedsføre dit nye design?

Nøgleord: design, mode, form , farve og funktion, materialer, innovation,
entreprenørskab, historisk forståelse og samfundsudvikling

