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FOKUS
Verden er fyldt - af ting, ord, 
objekter, billeder, lyde ... Alt det 
lever vi med - på godt og ondt.

Tænk på den faglighed, du søger 
ind på ... Hvad er vigtigt for dig? 
Hvad kan vi ikke ”leve foruden”?
Sæt fokus på noget, der betyder 
noget og design ud fra det. 

Vi glæder os til at modtage dit 
forslag.
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Målet med hjemmeopgaven er at give dig mulighed for at vise, hvordan du håndterer 

en designopgave. 

Vi forventer selvfølgelig ikke, at du kan løse opgaven som en færdiguddannet,  

professionel designer. Vi bedømmer dit talent og udviklingspotentiale som designer. 

Det gør vi ved at se på følgende bedømmelseskriterier: 

Din evne til at undersøge og registrere 

Din evne til at frembringe og udvikle idéer 

Din evne til at behandle og udvikle form, funktion, materiale eller medie 

Din evne til at formidle og kommunikere 

Vi ser på den måde:

• du visuelt indsamler, vælger, beskriver og viser din inspiration 

• du arbejder med din inspiration og på hvordan du gennem skitsering 

 kommer frem til forskellige idéforslag

• du vælger den idé, der bliver dit resultat/produkt 

• du visuelt vælger at præsentere din proces og din designløsning

Du skal udvikle et selvstændigt designforslag. Du skal formidle din idé visuelt og 

sprogligt. 

Den samlede besvarelse skal fylde mellem 15 og 25 sider i A3. Længden af din opgave 

er ikke afgørende for bedømmelsen, så en kort, præcis opgavebesvarelse på 15 sider 

kan være lige så god som en lang opgave på 25 sider.  

Din besvarelse skal indeholde følgende:

• Skriftlig redegørelse for dit fokus  

(må samlet maks. fylde en halv A3-side)  

• Visuel redegørelse for dit design 

Dine analyser, iagttagelser og registreringer af et eller flere forhold, som ifølge 

dig skal udvikles eller forbedres og dermed skabe en løsning, oplevelse eller 

funktion. Du skal have fokus på funktion og æstetik.  

 

Dine idéer til design af de forhold, du har valgt at arbejde med. Vis hvordan dine 

Vejledning til opgaven

Ramme for opgaven
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Deadline onsdag den 
22. april 2015 kl. 12.00

Aflevering af opgaven

Du kan sende din hjemmeopgave med posten, du kan sende den på mail, eller du 

kan aflevere den personligt. Din hjemmeopgave skal uanset afleveringsform være os i 

hænde senest onsdag den 22. april kl. 12.00.

Kunstakademiets Designskole

Att. Studieadministrationen 

Philip de Langes Allé 10

1435 København K

Mrk. Hjemmeopgave 2015

Mail: designhjemmeopgave15@kadk.dk 

Afleverer du din hjemmeopgave på mail, skal du sende os opgaven som én vedhæftet 

fil i pdf-format. Din opgave ikke fylde mere end 20 mb. Består din opgave også af 

levende billeder, må du aflevere én ekstra fil i MPEG-4 format, som Quicktime MOV 

eller Microsoft AVI videotyper. 

Husk at skrive dit deltagernummer som titel på den vedhæftede fil og i mailens  

emnefelt. 

Søger du til Industriel Design og Keramisk Form; Game og Production Design eller 

Kunsthåndværk - glas og keramik skal du angive, hvilket af de tre programmers 

specialiseringer, du ønsker at specialisere dig inden for: hhv. Industriel Design eller 

Keramisk Form; Game eller Production Design, Glas eller Keramik. 

Har du problemer ved afleveringen kan du ringe til os. 

Telefonnummeret er 4170 1908.

For at sikre anonym behandling af hjemmeopgaven skal alle sider uanset afleverings-

form være forsynet med deltagernummer og ikke navn/CPR-nummer. 

idéer udvikler sig, hvordan du behandler og udvikler koncept, form og funktion. 

Vis de forskellige løsninger, du har arbejdet med. Du kan præsentere dine idéer 

som skitser eller med anden form for dokumentation.  

(må fylde 2/3 af det samlede antal sider i din besvarelse)

• Præsentation af dit endelige design 

(må fylde 1/3 af det samlede antal sider i din besvarelse) 

Teknisk hotline

Bemærk!
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