
Skab skuffelogo - elevbog

Skab dit eget personlige udtryk på fronten af din skuffe



Designopgaven

Den sorte mur af skuffer trænger til at blive piftet op. Du skal derfor i gang med at 
designe et personligt udtryk til fronten af din skuffe. Først skal du lære programmet 
Gravit Designer at kende. Herefter skal du lave et moodboard, som viser lidt om, hvem 
du er. Nu skal der ideér på bordet - rigtig mange ideer. De skal gennem en 
udvælgelsesproces skæres ned til en idé, som du skal fabrikere i Gravit Designer. 
Undervejs skal du pitche dine valg og fravalg for de andre i gruppen. 

I dette forløb skaI du også lære designcirklen at kende. Den består af 6 faser, som hele 
tiden påvirker hinanden alt efter hvilke valg, du tager.



Feltstudie  

Du skal på de næste slides lave:
★ Parker dine idéer
★ Moodboard
★ Et pitch af dit moodboard
★ En opmåling af fronten på din skuffe
★ Drøft og sammenlign jeres opmålinger i gruppen



Feltstudie - Parker dine ideer

Det kan være, du får ideer til dit design i løbet af feltstudiet. 
Dem skal du parkere på dette slide og glemme alt om for nu.



Dit moodboard skal bestå af billeder og ord, der viser, hvem du 
er

Lav 

baggrunden 

om til din 

favorit farve

Du kan skrive, 

sætte billeder 

ind eller selv 

lave små 

tegninger.

Hvad er din 

livret?

Hvad kan du 

lide at lave i 

din fritid?

Hvilken 

form, kan du 

bedst lide?

Hvilke 3 ord 

beskriver bedst 

dig?

Hvilket dyr 

kan du 

bedst lide?

Hvilken 

sport 

dyrker du?



Feltstudie - Lav dit moodboard her



Feltstudie - Pitch dit moodboard i gruppen

Du har to minutter til at vise og fortælle de andre i gruppen om dit 
moodboard. 
Fortæl, hvorfor du har valgt de forskellige elementer.
Når du har fortalt, skal de andre give dig feedback. Feedback kan være 
spørgsmål til de valgte elementer. Det kan også være idéer til andre 
elementer.

Skriv her.



Feltstudie - Mål fronten på din skuffe

Du skal nu have gang i papir, blyant og lineal. 
Start med at tegne en skitse af fronten på din skuffe.
Mål herefter siderne på din skuffe og skriv målene på din tegning.
Overvej, om dit print skal gå helt til toppen af skuffen.
Tegn omrids af det på din måltegning. 
Skriv på, hvor langt fra kanterne, dit print skal placeres.
Du skal sørge for at de mål, der står på din tegning er i mm.
Til sidst sætter du et billede af din tegning ind på denne side.

Sæt dit billede ind her.



Feltstudie - Drøft og sammenlign jeres opmålinger i gruppen

Hvor stort et område af fronten har i hver især valgt at bruge?
Hvorfor har i evt. valgt noget af fronten fra?

Du har nu mulighed for at ændre din opmåling, hvis du er blevet inspireret 
af de andre i gruppen. Det kan være, at du gerne vil bruge et større eller 
mindre område af fronten. 
Hvis du vil ændre noget, skal du rette på den fysiske måltegning, tage et 
nyt billede og indsætte den nye tegning i stedet for.



Idégenerering

Du skal på de næste slides lave:
★ Mine 8 idéer 
★ Et pitch af mine 8 idéer - feedback
★ Den idé, jeg går med
★ Et pitch af den idé, jeg går med



Idégenerering - Mine 8 idéer

Indsæt et billed 
af skitse 1 her

Indsæt et billed 
af skitse 1 her

Indsæt et billed 
af skitse 1 her

Indsæt et billed 
af skitse 1 her

Indsæt et billed 
af skitse 1 her

Indsæt et billed 
af skitse 1 her

Indsæt et billed 
af skitse 1 her

Indsæt et billed 
af skitse 1 her



Idégenerering - Pitch dine idéer

Vis og fortæl på 4 minutter dine 8 idéer. Fortæl hvilke dele fra dit 
moodboard, som indgår i hver af de 8 idéer. 
Du slutter af med at vælge den idé, du selv synes er dårligst og slette den 
fra slidet med dine 8 idéer. 
Når du har fortalt, skal de andre i gruppen give dig feedback på, hvilken idé 
de synes er:
★ Den mest originale
★ Den sjoveste
★ Den skøreste

Kopier og 
indsæt den 
mest originale 
ide her

Kopier og 
indsæt den 
skøreste ide her

Kopier og 
indsæt den 
sjoveste ide her



Idégenerering - Den idé, jeg går med

Brug den feedback, du har fået til at udvælge den idé, du vil arbejde videre 
med.
Skal dit personlige udtryk være sjovt, skørt, originalt eller?

Indsæt et billed 
af den ide, du 
går med herDu skal nu på max. 2 minutter fortælle de andre i gruppen, 

hvorfor du har valgt at gå med den her idé.
Feedback fra gruppen skal gå på, hvordan det vil se ud, 
når det bliver skåret på folieskæreren.



Fabrikation

Du skal i denne fase:

★ Fremstille dit design i Gravit Designer

★ Eksportere dit design fra Gravit Designer til USB stick

★ Skære dit design på ScanNCut

★ Sætte dit design på fronten af din skuffe



Fabrikation

Du skal nu åbne Gravit Designer. Husk at definere dit arbejdsområde og 

ændre px til mm.

Din idé skal nu omsættes til et design, der kan skæres på ScanNCut i den 

farve, du valgte på dit moodboard.



Fra Gravit Designer til ScanNCut
Når du er tilfreds med dit design, skal det exporteres som en SVG fil. 

Det gør du i nederste venstre hjørne. Start med at trykke på 

Du skal så ændre formatet, så der står SVG. 

Sæt USB stick i din PC og luk det vindue, der evt. popper op.

Til sidst klikker du på             Nu åbnes dit bibliotek. Vælg dit USB stick i venstre 

side.

Giv dit arbejde et filnavn og sørg for at filtypen er SVG.



ScanNCut
Når I skal til at bruge ScanNCut, vil det komme til at foregå således:

Jeg guider de 2 første trin for trin.

De 2 skal så instruere de næste to, mens jeg superviserer og så fremdeles.



ScanNCut
Du er nu klar til at skære dit design på ScanNCut.

Her er link til en vejledning i brug af ScanNCut: Vejledning ScanNCut

Du kan også med fordel se nogle af disse videoer: 

https://docs.google.com/document/d/1WVyYiLtMSWcIGB0srC4ioYsNutqYjnBcJ6d6qYpXy4o/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=7GXdsEuOna4
http://www.youtube.com/watch?v=neken1K4OTQ


Argumentation og 
Refleksion

På de næste to slides skal du argumentere for dine valg og fravalg i løbet af 
denne designproces.
Du skal også reflektere og beskrive, hvad du tager med dig fra denne 
designproces. 



Argumentation - Svar på spørgsmålene
Hvordan løser dit design opgaven?

Hvilke valg og fravalg har du foretaget?

Hvilke undersøgelser har du lavet?

Hvordan kommer din idé til udtryk i det endelige produkt?

Hvis du skulle lave denne opgave igen, er der så noget, der skulle være anderledes?



Refleksion

Du skal nu tænke over, hvad du har lært. For at hjælpe dig, er der oprettet en 

afleveringsopgave i forløbet “Min skuffe”. Du skal åbne den skabelon, der hedder 

“Refleksionsark Min skuffe”.

Når du har svaret på alle spørgsmålene, skal du aflevere refleksionsarket i Min 

Uddannelse.

Du skal også aflevere din elevbog.

Husk at klikke på pokalen og vælg, hvordan dette forløb har været.


