Kan du designe en stol?(Onlineforløb)
Materialeliste
Computere – en pr. elev/gruppe.
Papir, blyanter, farver
Materialer til fremstilling af en prototype/minimodel af stolen (træ, plastic,
skraldematerialer, stof m.m.)

5.-7. årgang

12-15 lektioner

Tilhørende elevark:
Stole Produktvurdering
Stole Målgruppe og funktion
Stole Produktudviklingen

Elevmål
Jeg ved, hvilke overvejelser jeg skal gøre mig, når jeg skal opfinde noget.
Jeg kan anvende begreberne målgruppe og produktudvikling.
Jeg kan fremstille en prototype.
Jeg kan lave en skitse og på baggrund af denne fremstille et færdigt produkt.

Formålet med dette forløb er, at eleverne skal have et indblik i, hvordan det er at skabe et nyt produkt. De skal lære selv at tage højde for hvilken målgruppe, de vil ramme, hvordan designet skal
være, hvilken funktion stolen skal have og i hvilket rum, den skal anvendes i, og til sidst skal de kunne
vurdere hvilke materiale, den skal laves i.
Selve forløbet kan startes på forskellige måder, og de nævnte arbejdsområder kan vægtes på forskellige vis. Der kan varieres i, om det skal være designprocessen, produktudviklingen, det håndsværksmæssige eller selve markedsføringen, der er i fokus.
Kommentarer til opgaverne
Der er 4 opgaver til forløbet. Opgave 1-3 er designopgaver, der kan løses ved computeren. Dette er
det indledende arbejde, der skal ligge forud den sidste opgave, der er praksisopgaven, som skal udføres i værkstedet. Eleverne kan løse opgaverne enkelvis eller i små grupper foran skærmen, eller I
kan fælles på smartboard gennemgå opgaverne og se videoerne i samme tempo.
Der er tilhørende elevark til opgaverne. De printes forinden til eleverne fra Værktøjskassen.
Eleverne bør forud for opgaverne sættes sammen i små grupper, så de har mulighed for at samtale
undervejs i opgaverne.
Opgave 1 – Inspirationsvideoer
Eleverne følger onlinevejledningen på skærmen. De skal se nogle små youtubefilm, som handler om
møbeldesign, reklamer for møbler samt nogle af de kendte danskere, der har designet berømte stole
og møbler gennem tiden.
Filmene skal fungere som inspiration til, hvordan eleverne selv kan blive små iværksættere, der udvikler egne produkter.
Opgave 2 – Produktvurdering
Eleverne skal igen følge onlinevejledningen, hvor de skal søge på nettet og undersøge forskellige typer stole, som de godt kan lide. De skal vælge to stole ud, som de vil lave en vurdering af.
Til denne opgave kan de bruge kopiarket om ”Produktvurdering”.
Opgave 3 – Design en stol
Hovedopgaven i dette forløb er at designe og opfinde en stol til det ønskede formål. Eleverne kan
bruge kopiarkene ”Målgruppe og funktion” og ”Produktudviklingen” til dette.
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Når de skal i gang med at designe deres stol, er der forskellige muligheder:
• De kan i første omgang arbejde med at tegne skitsen på papir.
• De kan også bruge programmet Tinkercad (www.tinkercad.com) til at designe stolen i.
Der ligger en forklaring af hjemmesiden under ”Videoer” på Kreatips elevdel.
• Der kan anvendes tegneprogrammer på computeren.
Husk - Det vil være en fordel på dette tidspunkt at lave en fælles opridsning af, hvilke materialer og
hvilke rammer stolen skal udarbejdes indenfor, så eleverne på forhånd kender til projektets begrænsninger og muligheder.
Opgave 4 – Fremstil din stol
Arbejdsfase
Dette er den mere tidskrævende del af opgaven, da det er nu selve konstruktionen af stolen, på baggrund af de fremstillede design, skal laves.
Eleverne skal opleve, hvad der kan lykkes i virkeligheden, og hvad der er svært at få til at fungere.
Eleverne er i gang med en fremstillingsproces, og opstår der forhindringer, skal de se, om de kan
komme med nye løsninger.
Eleverne skal fremstille en prototype af stolen i et bestemt målestoksforhold. I kan i fællesskab tage
en beslutning om, hvor stor stolen skal være, da det nok ikke er realistisk at lave en stol i normal
størrelse. Det kan også være nødvendigt at træffe en aftale med den enkelte elev om, hvilket materiale stolen skal fremstilles i, da det ikke er sikkert, at det ”rigtige” materiale er til rådighed eller kan
behandles, sådan som eleven har designet.
Præsentation/udstilling
Det er vigtigt, at eleverne igennem deres arbejdsproces gemmer deres skitser og notater, så de kan
dokumentere deres proces og udvikling. Det kan også anbefales, at eleverne tager billeder gennem
hele arbejdsprocessen, som de til sidste kan sætte sammen til en lille præsentation, så de får vist
udviklingen fra tegnebræt til færdigt produkt.
Når alle prototyper/minimodeller er færdigproducerede, vil det være flot at udstille dem sammen
med deres logoer og en kort beskrivelse af stolens formål.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

Ideudvikling:
• Eleven kan udvikle ideer fra hverdagslivet, herunder
med digitale værktøjer, og eleven har viden om brug
af informations- og inspirationskilder.
Ideafprøvning:
• Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form
og funktion, og eleven har viden om ideafprøvning i
designprocesser.
Produktrealisering:
• Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer, og
eleven har viden om funktion i relation til udførelsen
af produktet.
formål og struktur.

Jeg ved, hvilke overvejelser jeg skal gøre
mig, når jeg skal opfinde noget.
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Jeg kan anvende begreberne målgruppe og
produktudvikling.
Jeg kan fremstille en prototype.
Jeg kan lave en skitse og på baggrund af
denne fremstille et færdigt produkt.

