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DESIGN OG ARKITEKTUR 

Anmeldelse af: 

Jesper Bek: "Design og arkitektur. Grundbog til c-niveau." Lindhardt og Ring hof. 2017 

v. Alf Gørup Theilgaard

Lektor, Ods herreds Gymnaisum

Nye fag kræver nye lærebøger, derfor er det aldeles 

fint, at det nye kunstneriske fag "Design og arkitektur" 

mødes med en ny udgivelse netop skruet sådan sam

men, så den passer med fagets læreplan. Nu kunne 

man så mene, at så nyt er faget jo heller ikke, al den 

stund at faget reelt er et klassisk designf ag tilkoblet ar

kitektur, som søsterf aget billedkunst også rummer. 

Nuvel; faget er nyt i ny sammenhæng. Derfor er det 

godt med en grundbog. Og det er en god & instruktiv 

grundbog, som Jesper Bek har skrevet og kreeret. Ind

bydende og illustrativ. 

Bogen er inddelt i fem kapitler, primært orienteret 

mod designfagets grunddiscipliner, men sådan at arki

tekturdimensionen medregnes i designfagets hoved

område. Det er helt efter bogen - i ordets egentlige 

forstand - og intentionerne i læreplanen følges derfor 

til dørs gennem hele bogen. Første kapitel giver et fint 

og overbliksfokuseret indblik i selve designområdet. 

Det handler om kommunikation, produktdesign og ar

kitektur, hvor der leveres fag lig indsigt også i områder, 

som er kernestof for billedkunstlæreren. Der er faktisk 

mange facetter af bogen, der er nyttige ud over netop 

Design og arkitekturfaget. 

Andet kapitel om Designparametre kører klassisk 

form, funktion og æstetik, men rummer også oplagte 

afsnit om bæredygtighed og økonomi, som naturligvis 

må og skal være et aspekt af moderne design. Tredje 

kapitel er en tour de force fra nyklassicisme til tiden ef

ter modernismen. Gode nedslag, korte betragtninger 

med referencer til tidens ikoniske designobjekter. 

Fjerde kapitel er Design i praksis, hvor nyeste it-værk

tøj er kommenteret, ligesom en overordnet procesbe

skrivelse i skematisk form instruktiv forklarer produk

tets gang fra problem til butik. 

Sidste kapitel er oversigtsmæssigt en skatkiste af 

konkrete og veldesignede modeller til de stofområder, 

bogen har gennemgået. Det markeres tydeligt, at mo

deller netop er modeller og dermed skal bruges som 

tjekliste og ikke som skabelon. De enkelte analysemo

deller er udformet som en geometrisk figur; byrum 

analyseres med den trekantede model, hvilket jo kan 

være et fint pædagogisk middel i forhold til elevernes 

overblik, selvom det naturligvis kan have den risiko, at 

elevernes omtale af modellerne kan blive lidt firkantet. 

Men det er nu meget godt tænkt. Kapitlet rummer tilli

ge nogle eksemplariske analyser af designtyper og ar

kitektur. Her kan eleverne få en fornemmelse af, hvad 

der menes og forventes. 

Samlet set altså godt. En flot tilrettelagt udgivelse 

med mange billeder og dermed så ikke så lange tek

ster. "Less is more" eller "T ext is bore" er udgivelsens 

grundprincip. Dette ikke nævnt som en negativ kritik, 

faktisk som en ros, da det til et visuelt tonet fag nødven

digvis må være sådan. Skulle jeg nævne et lille forbe

hold, så er det, at bogens opgavebokse nok ikke bidra-

ger med så meget. Men det er en smagssag; jeg er 

grundlæggende ikke til bøger med opgavebokse. 

For en god ordens skyld skal jeg lige tilføje, at jeg ik

ke har undervist i det nye fag. Men jeg har faktisk brugt 

bogen til et forløb om byrumsudvikling i samarbejde 

med en ekstern partner (et arkitektfirma). Og det fun

gerede fint med at bruge bogens afsnit om byrum. End

videre er det let at forestille sig bogen i tværfaglige 

sammenhænge. Og selv om vi ikke taler om Almen 

Studieforberedelse mere, så er det jo stadigvæk me

ningen, at der skal arbejdes med fag lige sammenhæn

ge på langs og på tværs af fag. 

En grundig grundbog anbefalet; Jesper Beks bog 

Design og arkitektur ser ud til at matche det nye fags 

intentioner på bedste vis. 




