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Eksempel på vidensvæg  

s. 2



Persona-skabelon 

Navn, alder, køn

Største ønske

Største frygt

Kan godt lide
Hvad synes personaen  
om kulturarv?

Kan ikke lide
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How to hack  

Hvem har hacket? 

Hvad er der gjort? 

Hvordan? (hvilke teknikker er brugt?)

Hvorfor: motivationen bag - hvad vil man opnå?

Hvornår – hvilken periode og kan tidens tendenser, 
politiske strømninger eller andet have påvirket hacket?  
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Maker-manifest

MAKERS: 
Drømmer stort

Løber en risiko

Undersøger mulighederne

Forestiller sig nye muligheder og måder at løse en udfordring på 

Viser mod

Udtrykker kreativitet

Omfavner udfordringer

Deler deres succes og giver den videre 
. 
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3d-print-køreplan

Ideer der kan nuancere forløbet: 
• Hvis I har valgt 3D-print som jeres format, er her en vejledning, der gennemgår, hvilke 

trin I skal igennem, før I har jeres 3D-printede hack i hånden. 

Undersøg genstanden: 
1. Download/åbn Meshmixer – et program I bruger til at kigge på USB’ens 3D filer. 

2. Kig på jeres genstand i programmet Meshmixer 

Idé-udvikling og design: 
Har I besluttet, at jeres output skal være en 3D printet genstand, er processen ikke meget 
anderledes end ved et andet format. Udviklings og designprocessen er som følger: 

Idéudvikling - er en brainstorm for at udvikle mange ideer.

• Forslag: I udvikler 3-10 koncept-idéer baseret på den viden, I har indhentet. 

• Idéerne nedskrives og skitseres hurtigt.  

Udvælg - er at analysere og vurdere, hvad der vil virke, samt vælge en idé.

• Udvælg blandt jeres idéer, den idé I synes vil give det bedste resultat. Kig evt. på 
Scan-mappets parametre. I kan undersøge hvordan idéen giver udslag på de forskellige 
parametre. 

Skitsering - er at visualisere idéerne i skitser.

• Når I har besluttet jer for en konceptidé, skal idéen skitseres på papir. 

• Det kan være, I ender med at tegne flere forskellige versioner af idéen. Udvælg hvilken  
version, I vil tage videre til design-fasen.  

Design - er at arbejde med udtryk og form vist i skitser og model.

• I designfasen skal I arbejde med det endelige udtryk af hacket. I kan skitsere lidt videre, 
men vigtigst er, at I bygger en eller flere modeller af hacket. 

Med modellerne kan I vise: 

• Hvor stor genstanden skal være. 

• Hvordan den er komponeret. 

• Om den består af flere dele. 

• Hvor store de enkelte dele er i forhold til hinanden. 

• Om hacket består af flere kopier af den samme del?

• Om I kun bruger former fra genstanden? Eller om I tilfører andre former? 
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3d print køreplan

Det kan være I bygger flere skitsemodeller. 

I sidste ende skal I have én model, der er den endelige model. 

Modellen skal bruges til at vise 3D-eksperten, hvordan han/hun skal modellere hacket i 
3D-programmet.  

Modellering i 3D-program: 

Når I skal have hacket modelleret i et 3D-program vil Rebellens hjælper, som er 3D-eksperten 
stå til jeres rådighed. 

Før i mødes med 3D eksperten skal I afklare følgende: 

• Skalaforhold: hvor stor skal den printede genstand, som vi kalder hacket, være?

• Husk at printede genstande kun kan have en max størrelse på 20x20x20 cm. 

• Om genstanden skal printes i flere dele, som til sidst limes sammen. 

• Beslutte hvilken farve den printede genstand skal have. Sort eller sølv?

• Overveje hvilken side af hacket, der er vigtigst at se, når genstanden udstilles. Der vil 
altid være en bagside, som er mindre pæn.  

3D-ekspert: Møde med 3D-ekspert

• Book en tid hos 3D-eksperten/hjælperen. 

• Tag tegninger og model med til 3D-eksperten. Forklar ud fra tegninger og model, hvordan 
I tænker det 3D-modellerede hack skal se ud.  

Print: 3D-modellen af hacket printes

• 3D-eksperten vil modellere jeres hack færdigt i 3D programmet og overlevere filen til bib-
lioteket, der printer modellen på deres 3D-printer. 

• NB: Vær opmærksom på at modellering og print-proces kan tage flere dage tilsammen.  

Det færdige hack: Her får I det printede hack og kan lave de sidste tilpasninger af hacket.

• I vil modtage den færdigprintede genstand fra biblioteket. Nu kan I gøre den klar til ud-
stilling, Den skal eventuelt limes eller sættes sammen med andre genstande i en form for 
tableau (en iscenesættelse af genstanden). 
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designproces

På baggrund af konceptidéen forslås følgende  
designproces-struktur: 

(Men er eleverne godt på vej, følger de deres egen plan)  

• Inspirationsboard med billedreferencer fra nettet,

• Skitsering - tegning

• Skitsemodellering – Quick ’n Dirty prototyping = man bygger lynhurtige modeller i papir, 
pap og andre hurtige materialer. 

• Endelig formgivning og produktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskellige brugere. Forsøg at justere designet, så det virker på forskellige brugere. Et 
barn, en topchef, en blind, andre ...

Arbejd med skala af hacket. Hvor stort er hacket i virkeligheden? Brug en skalafigur til at 
vise størrelsesforholdet. 

Farver betyder meget. Arbejd med forskellige farvekombinationer og læg mærke til hvor-
dan de forandrer designet og budskabet. Lav en farvepalet

Tænk på de associationer tingen skal vække. Lav en liste over disse associationer.

Skab en fortælling om genstanden. Lad fortællingen være rettesnor for udformning af designet.  
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Eksempel på et inspirations-board:

Input til designproces: 



designproces

Arbejd med kontraster: 

Tjek polaritets-parrene herunder. 

stor/lille

lys/mørk

spredt/samlet

høj/lav

luftig/tæt

blød/hård

fysisk/immateriel

varm/kold

vandret/lodret

Arbejd med forskellige og gerne atypiske materialer. 

Arbejd med hvilken følelse, oplevelse eller reaktion hacket skal skabe hos brugeren. 

Skal det gøre dem glade? Skal de blive provokerede? Eller ønsker I de skal  føle omsorg eller 
vrede. Eller skal det vække minder og associationer. 

Vil I kopiere en form fra en anden sammenhæng? Eksempelvis:

• Reklamekampagne

• Musikvideo

• Kunstværk

• Dagligvarebutik 

• Plakat

• Online service

Transformer en genre eller funktion til en anden.  
Hent inspiration her:  

Et digt bliver til en roman.

Værktøj bliver til smykker

Mad bliver til skønhedsprodukter 
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fyldt/tomt 

meget/lidt

synligt/antydet

tæt på/langt væk

lige linjer/buede linjer

åben/lukket

geometrisk/organisk

oppe/nede

mønstret/ensfarvet.



Formidlingsmateriale og Proveniens

Formidlingsmateriale/projektbeskrivelse: 

Beskrivelsen skal afleveres til biblioteket, der i sidste ende er ansvarlig for udstillingen. De 
modtager beskrivelsen sammen med hacket. Formidlingsmaterialer skal indeholde en kort 
beskrivelse af:

• Konceptidé

• Hvad er budskabet med hacket: 

• Succeskriterier for hackets møde med offentligheden 

Proveniens: 

Proviens bruges i museumskontekst. Proveniens er en kort tekst, der helt objektivt beskriver 
en udstillet genstand. 

Herunder er en forklaring af proveniens, samt tre spørgsmål jeres proveniens kan laves ud fra.  

Proveniens (museumsgenstande)

Inden for kunst- og kulturhistorie betegner proveniens de oplysninger om et kunstværk eller en 
museumsgenstand, som er indsamlet i forbindelse med erhvervelsen eller hjemtagningen til et 
museum.

En fyldestgørende proveniens omfatter redegørelse for hvor og hvornår genstanden er frem-
stillet, og hvem der siden har ejet og brugt den, således at man kan følge genstandens historie 
frem til hjemtagningen. Hvis der er tale om flere ejere/brugere, anføres både deres indbyrdes 
relation og gerne det tidsrum, de hver især har haft genstanden. For hver person angives fuld-
stændigt navn, også pigenavn, samt fødsels- og dødsår, såfremt disse oplysninger foreligger. 

Gruppens proveniens: 

Hvad er det?

Hvordan bruger/brugte man den?

Hvem bruger/brugte den? 
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Kortlægning af principper i 
forbindelse med udstilling  (øvelse)  
Fra lærerhæftet: (Klassen) (Øvelse 3) Klassen definerer principper for gode og dårlige udstillinger og 
vælger nogle grundgreb, der kan inspirere inspirere eleverne til udvikling af et udstillingskoncept. 

Øvelse: 
Øvelsen laves i plenum. 
Lad eleverne tænke på en god og en dårlig museums-/udstillingsoplevelse. 
De får 2 min. til individuelt at finde eksempler frem fra hukommelsen. 

Herefter samler læreren eksemplerne i plenum.  
Lav to kolonner på tavlen. Spørg først klassen hvilke gode oplevelser de tænkte på.

Når en elev kommer med et eksempel, skal læreren sammen med eleven og klassen finde ud 
af, hvad der er kendetegnende ved eksemplet. Dette kendetegn kan potentielt  blive til et 
princip for udstillingsdesignet. 

Eksempel 1: En elev har set sandskulpturer. 
Essensen er: at oplevelsen er god pga. det gennemførte håndværk og at skulpturerne næste er magiske. 

Hvis dette skulle gøres til et princip for udstillingen kunne det være: 
• Sørg for at håndværket er professionelt udført.
• Der må gerne være overnaturlige elementer med i udstillingen. 

Eksempel 2:
En elev har været på Den Blå Planet. Eleven oplevede, at lyset var med til at skabe en særlig  
undervands-stemning. 

Et princip kunne være:
 At lyset i udstillingen skal skabe stemning. 

Eksempel 3: 
En elev har kedet sig fordi en udstilling havde en kedelig fortælle-stemme og guide. 

Et princip kunne være: 
Udstillingen må ikke have en kedelig fortællerstemme.
(Find ud af hvad der gør, at en fortællerstemme er interessant)

s.11

Gode udstillingsoplevelser/principper Dårlige udstillingsoplevelser/principper



Løgmodel til at kortlægge koncept 
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Kortlægning af principper i 
forbindelse med udstilling  (øvelse)  

Gode udstillingsoplevelser/principper

Sørg for at håndværket er professionelt udført

Der må gerne være overnaturlige elementer 
med i udstillingen. 

Lyset i udstillingen skal skabe en stemning.

Dårlige udstillingsoplevelser/principper

Udstillingen må ikke have en kedelig fortæller.
(Find ud af hvad der gør  en fortællerstemme 
interessant)

Herunder er lavet en opsamling af principper:


