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6 INDLEDNING

Indledning

I denne bog vil du møde de grundlæggende principper, som 
ligger bag al god grafisk design, hvad enten det er et trykt  eller 
digitalt medie. Bogen er bygget op på samme måde, som man 
i dag underviser i grafisk design på universitets niveau rundt 
om i verden. Illustrationerne i bogen – en blanding af 
studerendes og professionelles arbejder – er omhyggeligt 
udvalgt for at vise faglige pointer. Mange afsnit indeholder 
projekter, du kan bruge som øvelser, andre afsnit har praktiske 
råd og henvisninger til videre studier. 

Første halvdel af denne bog, Principper, fortæller, at skabelsen 
af grafisk design bygger på en grundig forståelse af 
grundlæggende designprincipper. Design er et svar på bestemte 

problemstillinger med plads til visuel frihed og selvstændige 
eksperimenter. Efterhånden som du bliver introduceret til 
research, typografi, farver, fotografering, form og komposition 
vil du blive visuelt bevidst og begynde at tale designsprog.

I anden halvdel af bogen, Praksis, bliver du introduceret for 
de praktiske færdigheder, der er ligeså vigtige som begreberne 
i bogens første del, men som ikke kan erstatte dem. 

Husk, for at blive en afbalanceret og succesfuld grafisk 
designer handler det ikke kun om at kunne håndtere et 
computerprogram eller få noget ud på tryk. Det er hele rækken 
af begrebsmæssige og praktiske, tekniske færdigheder 
præsenteret i denne bog, der gør dig til en god grafiker. 

Dette bogstavtræ viser, 
hvordan tekst og billede 
kan arbejde harmonisk 
sammen. Denne poster er 
trykt på silke og en helt ny 
font er blevet designet til 
formålet.

Billeder i flere lag omhyggeligt 
lavet i Photoshop, giver 
fotomontagen helt nye muligheder. 
Her en illustration til bogen 
Wonderland.

Opsplittede bogstaver er sat op på 
forskellige glasplader, så man kun kan 
læse teksten, når man læser den fra en  
bestemt vinkel, hvor de passer sammen. 
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Det er kun den halve historie at være en dygtig visuel 
designer. Hvis du ikke lærer teknikken i selve produktion at 
kende, herunder hvordan du arbejder med billeder, klargør filer 
til tryk og bygger og organiserer en website, kan du ikke få dit 
arbejde ud. 

Ingen af disse teoretiske og praktiske færdigheder kan ses 
isoleret fra samfundet og verden. Designere (uanset hvilket 
medie, de arbejder på) beskæftiger sig med kommunikation og 
skaber meddelelser, der påvirker beskueren eller læseren. 
Hermed følger også et ansvar, og det er afgørende at forstå, at 
vores design er med til at skabe den verden, vi lever i, og det er 
vigtigere end øjeblikkelige modetrends og den nyeste software. 

Selvom det går ud over denne bogs emne, så bør udviklingen 
af dit visuelle sprog og din tekniske kunnen gå hånd i hånd 
med kommunikationsteori, økologi, kendskab til nye globale 
målgrupper, systemteorien, bæredygtigt design og forståelse af 
teknologiens ændrede rolle og potentiale. 

Disse og andre generelle forståelser af verden omkring dig 
vil sammen med fornuftige praktiske og begrebsmæssige 
færdigheder hjælpe dig til at blive en allround grafisk designer, 
uanset hvilken karriere du vælger. 

Installationen "Højrødt hexagon link" var del af den afsluttende 
udstilling for studerende ved London College of Communication i 
2009. Titlerne på de studerendes hovedopgaver blev vist på 
væggene formet som "skyer". De var så linket til andre titler med grå 
tråd, som skabte forbindelser og associationer. Dette arbejde ligger 
et sted mellem typografi, installationskunst, systemteori og 
informationsdesign.

“Vinden er fri” er en kampagne for 
vejrudsigter. Simpelt billedsprog i 
papirklip er grundlaget for en 
animation, og på DVD omslaget er 
der en anvisning på, hvordan 
brugeren selv kan lave en vindmølle.

Illustration kombineret med 
håndskrevet tekst giver en mystisk 
effekt, som passer til emnet.



Principper

Første halvdel af denne bog beskæftiger med principper i 
design og at lære designs grundlæggende sprog og metoder. 
Enhver profession har sine egne regler, metoder, sprog og 
tekniske krav. De har rødder i professionens historie, teori og 
praksis, men i modsætning til at lære biologi eller jura, så er 
’sproget’ indenfor grafisk design overvejende visuelt. Det 
betyder individuel udvikling af høj opmærksomhed på visuelle 
principper, men også på verden og hvad der sker i den. Den 
gode designer kan filtrere information og skabe relevant, 
engageret og visuelt velformuleret design, som korresponderer 
med flere problemstillinger, behov og sammenhænge. Kort sagt 
den designstuderende skal på den ene side lære research, 
udvikling af koncepter, komposition, layout og organisering, 

men på den anden side skal han eller hun også engagere sig i 
verden og være interesseret i og bevidst om den stadig 
ændrede sammenhæng design bliver til i. 

Afsnit 1 diskuterer forskellige slags primær og sekundær 
research fulgt af en introduktion til billedteori, målgruppernes 
betydning og organisering af design arbejdet og tidsplanlægning. 
I afsnit 2 kommer form i centrum. Forståelse af form får du ved 
at se designelementers særlige kvaliteter og fornemme 
relationerne mellem dem. Det kræver øvelse, tålmodighed og 
øje for detaljer. Form indebærer komposition af de fundamentale 
elementer i et design (tekst/billede/farve), og det kræver sans 
for propertioner, balance og visuel dynamik både ved et 
enkeltstående layout og ved en del af et sammenhængende 
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 DEL 1 

    

 MODUL 1  Basis research 

Den første betingelse for at være interssant er at 
være interesseret. De bedste kunstnere indenfor 
enhvert område — malere, designere, forfattere, 
skulptører, musikere, skuespilforfattere — får deres 
inspiration fra verden omkring dem, og ideer og 
indhold fra erfaring og research. Det er vigtigt for 
dig at vide, hvad der sker, ikke kun i design-
verdenen, men i verden som helhed, og det 
engagement beriger dit arbejde.  

1

“Design er alting. Alting!”  
Paul Rand

Du lever i en mediemættet verden med et konstant 
bombardement af billeder og information. Som grafiker skal du 
være ekstra opmærksom på, hvad der foregår omkring dig. Ved 
at betragte andre designere og kunstneres arbejde, kulturelle 
tendenser, tekniske nyskabelser og hændelser i verden, vil du 
blive påvirket. Lav noter, hav en skitsebog ved hånden – vær 
vågen og bevidst om, hvad der sker. Du ved aldrig, hvornår 
noget du har set, vil hjælpe dig med at løse et designproblem. 

flere og sammenlign historierne. Læg mærke til 
hvordan information om de samme hændelser er 
forskellige, hvordan sprogtonen er tilpasset forskellige 
målgrupper, og hvordan illustrationer er brugt til at 
støtte teksten.

særlig farligt, hvis du kun læser om grafisk design. 

så kan du ende som lænestolsekspert. Du skal blive 

kunsthistorie, boksning, arkæologi, rejser, matematik, 
læs romaner, skuespil, kogebøger, det spiller ingen 
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X SE OGSÅ: LINEÆR 
RÆSONNERING/LATERAL 
TÆNKNING SIDE 16

VISUALISERING AF IDEER 
SIDE 20 

LEKSIKON
Kontekstualisering: 
Processen, hvor man placerer 
noget i det sammenhængende 
system af betydning, som udgør 
verden.  

Primær research: Samling af 
materiale, som ikke allerede 
eksisterer såsom fotografering, 
tegning, lave prototyper, 
interviewe folk.

Sekundær research: Samle 
materiale, der allerede 
eksisterer, såsom farveprøver, 
tekster, aviser/magasin artikler, 
arkivbilleder (f.eks. gamle 
annoncer).

j Focus på verden Daglig 
research vil give dig 
information til de projekter, du 
arbejder med, men vil også få 
dig til at iagtage og forstå 
verden omkring dig. Brug 
notesbøger, skitsebøger eller 
dagbøger som en måde at 
samle inspirationen fra det, du 

og skitsebøger som 
dokumentation af dine ideer. 

nj Ekstensiv visuel 
research Disse sider 
viser, hvordan designeren 
overvejer forskellige 
muligheder med stadig 
mere abstrakte billeder og 
kombinationer af tekst og 
billede, før det endelige 
design udarbejdes. 

rolle, så længe de giver dig et bredt spektrum af viden. 

Besøg alle mulige butikker, gallerier og natklubber, 
som du normalt aldrig ville dukke op i. Lyt til musik, du 
aldrig har hørt før og spis mad, du aldrig har prøvet 
før.

lyt til deres sprog, læg mærke til hvad der inspirerer 
dem, og lær fra andre og del din indsigt med andre. 
Dette er livets stof, råmaterialet for enhver kunstner, 
og det er vigtigt hele tiden at observere og absorbere 
det. 

f Simple kombinationer 
udforsker de forskellige forbindelser mellem 
offentligt og privat rum som en foreløbig 
undersøgelse af emnet. Disse tidlige “skitser” vil 
måske blive en del af det endelige arbejde, men 
de skubber i hvert tilfælde arbejdet fremad og 
udvider dets potentiale.
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Hjælpemidler til at huske

Mennesker glemmer i dagligdagens hurlumhej. 

at have glemt den om morgenen? Eller have sagt til dig 

sikker på, jeg har set eller læst noget om det for 
nylig’? 

Enhver praktisk grafiker bør altid have noget 

tjekke dem dagligt og gøre denne form for research til 
en seriøs del af dit arbejde. Designere, kunstnere, 
forfattere og illustratorer har scrapbøger, skitsebøger 

og samlinger af materialer, de synes er interessante. 

bruge det, men det er et arkiv af ideer og inspiration, 
som der senere kan trækkes på. 

fat i det, skriv det ned, fotografer det og gem det med 

tegne og researchevner vil forbedres, men efterhånden 

trække på i din karriere, især når du er løbet tør for 
ideer. 

En sådan konstant research hjælper dig med at 

n Experimenteren 
Designet af et bogomslag 
udviklet gennem en række 
eksperimenter med billeder og 
efterfølgende med typografi til 
den endelig dynamiske 
kombination af tekst/billede. 

r Research udvikling Del 
af en serie bogomslag. 

forskellige udformninger, men 
med en følelse af enhed.  

reseach i magasiner

tilføjelse af tekst
Videre udnyttelse af tekst, 
ser på forholdet mellem 
tal, baggrund (se siderne 

alternativ

eksperimenteren baggrundsbillede
Videre abstraktion af 
billeder

De sidste sider i 
skitsebogen viser de 
endelige beslutninger
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^ PROJEKT:  
ÅBEN RESEARCH OG SKITSEBØGER

muligt. Åben research vil give dig en bredere viden og hjælpe 
dig med at modne som designer. Det vil også gøre det muligt 
for dig at komme frem til de mest originale løsninger på et 
bestemt opgave. 

opgave. Det kan betyde, at du samler farver, fonte, overflader, 
formater, billeder fra bøger, magasiner og aviser, tekster om 
relaterede emner, nyheder osv. Retningen for din research 
bestemmes i starten af din opgave, men kan brede sig ud i 
mange retninger. 

Research kan gå hurtigt eller strække sig over uger, hvor 
du samler materiale, måske samtidig med at du arbejder med 

god tid til at udvide din research, for når du først sidder på en 
professionel tegnestue, så er tiden ofte meget knap. 

Denne proces er lige så vigtig som det endelige resultat, 
og du bør se det som essentielt for dit arbejde. 

Der er forskel på primær og sekundær research, men de er 
lige vigtige led i designprocessen.

“Hvad du ser, og hvad du 
hører, afhænger meget af, hvor 
du står, og hvilken person du 
er”  
C. S. Lewis 

definere dit eget livssyn og udvikle en personlig 

perspektiv og erfaring er afgørende for, hvordan vi 
nærmer os et bestemt problem. 

Man kan se, at 
researchen 
havde indflydelse 
på de endelige 
design 
beslutninger 



Bride Library i London for at komme med 

INTERNATIONAL SOCIETY OF 
TYPOGRAPHIC DESIGNERS PROJEKT

forslag til en måde at katalogisere 

bogen viser, hvordan designeren nåede 
frem til metode, indhold og form. 

Research henvisning til den simpleste 
måde at opbevare bøger på, en reol 

melse af målestok i et tredimentionelt rum

offentligt rum

Primær research på papirtyper og 
tryksager

Researchen viser en detaljeret fremstilling af 
bibliotekets arkitektur 

tredimentionalt på papir

struktur i traditionelle bogstaver

Mere primær research på papirtyper, 
tryksager og trykprocesser

påvirkede det endelige layout 

perspektiv og vertikal typografi  

Research på traditionel og moderne kontekst 
for pegende hænder og pile.

af brune papirkonvolutter

Viser interesse i typografisk hieraki i større 
sammenhænge

tikal "bogryg-agtig" struktur på en side

Victorian Librarys brugerinformation

Eksempler på foreslåede tryksager og 
trykprøver på det valgte papir 
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erindring

 
med email, i et chatrum,  
med telefon 

Primære kilder/  
visuel research

og 3D 

eksperimenter 

artikler 

fora, magasiner

debatter, konferencer 

Sekundære kilder/  
visuel research

bøger, internettet, plakater

kunstneres arbejder

opskrifter

postkort, tegninger

optræden 

Andre arbejdsopgaver

RESEARCH TEKNIKKER

Primære kilder/  
fakta research

Sekundære kilder/ 
fakta research

Det endelige design viser, at den intensive researchproces 
har resulteret i omhyggeligt valg af papir og farver samt 
intelligent forbindelse til bibliotekets historie og samlinger 
gennem typografien og indbindingen. 

Papiret til kuverten, 
som katalogets skal 
sendes i, har det rød/
brune tema som 
forsætter i hele 
kataloget. Det virker 
som der er bundet et 
bånd rundt om 
konvolutten. 

med en traditionel 

font sammen med en 

årh. skrift, regler og 
pegende hænder 
viser bibliotekets 
historiske kontekst. 
Effekten er rigtig god 
og velovervejet, og 
viser hvad der er 
indeni kataloget.

Bagsiden af 
kataloget har et 
billede af den 
ledende bibliotekar. 
Placeringen af 
tekstlinien ud for 
hans åbne hånd er 
mere moderne i 
stilen og peger på, at 
biblioteker ikke kun 
har historiske men 
også nutidige 
samlinger.

detaljeret typografi 
sat op i rækker, som 
demonstrerer 
læsesalens 

bogs ryg står 
vertikalt, som det ser 
ud i bygningen. 
Beskueren opfordres 
til at se typografien, 
bogryggene og 
bygningen som en 
helhed. 
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 Del 1 

    

 MODUL 2  Lineær ræsonnering/lateral tænkning 

I starten af konceptudviklingen er der to måder 
at finde et retning på: lineær ræsonnering og lateral tænkning. 
Det er to modsatte måder, den første er fokuseret og metodisk, 
den anden diffus og ekspansiv. Men de er lige anvendelige 
redskaber til udvikling og research. 

Lineær ræsonnering er en stratetisk tankeproces med 
brug af skridt-for-skridt logik, og man følger en bestemt 
vej. Med andre ord involverer lineær ræsonnering ofte en 

op i komponenter såsom farve og skrift, og der arbejdes 
med hver til formen passer med konceptet. 

Lateral tænkning indebærer indirekte udforskning 
og udvikling af ideer, hvad der er mindre udpræget ved 
lineær ræsonnering (eller skjult af den lineære proces, 
så mindre åbenlyse associationer ikke ses eller 

Brainstorming eller skitsering i et ikke-lineært 
diagram, nærmer sig et koncept ved at udforske hver 
komponent så dybt og bredt som muligt og herigennem 
finde forbindelser og associationer. Denne proces har 
til formål at flytte grænser. 

starten ved du præcis, hvor du går, og du er focuseret 

X SE OGSÅ:  
BASIS RESEARCH SIDE 10 

afsted uden noget mål. De to måder vil give meget 
forskellige oplevelser. På turen, hvor du ikke har noget 
fast mål, vil du lægge mærke til ting undervejs, som du 
måske ikke ser, når du er fikseret på målet. 

tænkning, hvor du brainstormer på så mange ideer som 
muligt for at udvikle de oprindelige ideer, for så at gå til 
en mere lineær proces senere. De to måder udelukker 
ikke nødvendigvis hinanden, men vil ofte være 
komplementære måder at researche et designproblem 
på.

LEKSIKON
Lateral tænkning: En form for 
research, hvor vægten ligger på 
indirekte, kreative former for 
undersøgelse og tænkning.

Lineær ræsonering: En form for 
tænkning, som indebærer en 
strategisk tankeproces, hvor der 
bruges skridt-for-skridt logik. 

fh Brainstorming og storyboarding 
Brainstorming med et edderkoppe-diagram 
giver mulighed for at åbne for uventede 
sammenhænge på et tidligt tidspunkt i 

mere lineære former, som storyboardet, der 
skitserer en handlingsmæssig sekvens og 
indikerer de foreløbige karakterer og billeder.  

Vespa

betyder 'hveps'

glat
hmmm

bzzz
sprogciao

mama mia

Italien

mafia

godfather
fodbold

paparazzi

kunstturist

klassiske 
italiensk mode 
ikoner

historier

rundrejse rejse
mødes

udlandetfrihed

ud i det blå

ungdom Renaissance

Da VinciVitruvianske 
mand

Mona Lisa

Michelangelo

David

Gucci
Armani

Prada

Versace

kort

arrivederci

moderne
aflægge ed

pizza

Colosseum

is

postkort

italiensk  flag
form som 
en støvle

gul og sort
stribet

stikke
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^ PROJEKT: EN HUSBLOK    

Lav et design (bestem selv formatet, som ikke skal 

udforsker en enkelt husblok historisk eller som den 

du selv vælger. Det kan lyde meget bredt (og det 

1 Vælg en husblok i byen.
2 Beslut hvilke hjælpemidler til at huske, du vil 
bruge til primær research på stedet (se research 

3

former, der er hensigtsmæssige (se research 

4 Beslut dig for enten lineær ræsonnering eller 
lateral tænkning som bedste udviklings metode. 
Eller vil en kombination være produktiv? 

informere dig om stedets historie? Vil det nytte at 

er din målgruppe? Lokale beboere, 

om hverdagslivet eller om en plads med forskellige 
betydninger for de lokale beboere? 

og foreslå en endelig designløsning uden 
nødvendigvis at producere den endelige løsning 
færdig. Vægten i dette projekt er udforskning/
research, ikke det endelige projekt.

Prøv at udvide din tankeproces og det potentielle 
resultat så langt som muligt med brainstorming, 
research og analyser Evaluer din proces så 
omhyggeligt som muligt undervejs. 

f Abstrakt fortolkning  
Dette er en del af et større 
arbejde, som beskæftiger sig med 
det autistiske sinds visuelle 
tænkning, og hvordan den måske 
kan oversættes til den ikke-
autistiske verden som kreativitet.  
Mange autistiske personer 
gemmer et musikstykke node for 
node som et billede i deres 
erindring for at kunne huske det. 

fremstillet i denne autistiske 
opfattelse. Det viser klart, at 
lateral tænkning kan bruges til at 

 

V Tankeprocessen Reseach 
notesbogen til projektet til højre 
viser, hvordan designeren brugte 
en ikke-lineær proces til udvikling 
af opgaven.  
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 DEL 1 

    

 MODUL 3  Udforskende tegning 

Formålet med udforskende tegning er at udforske 
ideer. Det er en måde at oversætte den ydre verden på og 
give konkret form til abstrakte ideer. Skitser og tegning 
engagerer dig i en konstant proces med at iagtage og hjælper 
dig med at forstå verden omkring os. Selvom computere er 
et andet redskab til udvikle ideer, så skal du opfatte tegning 
som det grundlæggende udtryk, der understøtter dine 
designbeslutninger. 

dokumentation får dig til at se emnet som former og 
farver. Det lærer dig at forstå og manipulere med 
perspektivet, at forstå hvordan et objekt eksisterer i 
rummet og skabe illusion af rum og dybde. Det viser dig, 
hvordan du laver stoflig virkning og tæthed. Du skal 
eksperimentere udover det magelige, gribe så mange 
billedskabende former som muligt. Både tegninger der 
gentager det sete (repræsentativ eller observerende 

repræsentere det sete. Den sidste type kan skabe 
værdifuld ekspressivt tegnet respons og gestus og er 
meget anvendelig. 
   Du kan altid udvikle dine tegninger, uanset hvor god 

være en livslang aktivitet.

observere statiske objekter i detaljer fra flere positioner, 
så vil det ændre din måde at tegne på at gå ud og lave 
visuel reseach. De ydre omgivelser giver en stimulerende 
blanding af bevægende og statiske objekter. Du kan 
arbejde direkte i en skitsebog eller måske bruge et 
kamera og lave mere færdige tegninger på et senere 
tidspunkt. Det er vigtigt at få kendskab til så mange 
aspekter ved former som muligt. 

Eksperimenter med flere tegneredskaber for at se, 

kul eller blyant, kridt eller pensel, hvert redskab kræver 

blyant kontrol over toner, detaljeret streg og stærke 
linier, mens blæk eller pensel vil give et helt andet 
udtryk. Begræns ikke dig selv til traditionelle medier. 
Redskaber som tandbørste, snor eller selv en symaskine 

ikke blot at vise objektet billedligt (repræsentere det, 

begge former for tegning deres værdi og formål og 
skal opfattes som lige værdifulde. 

n En anden dimension 

behøver ikke skabe to-dimentionale 
former på papir, men kan laves på 
mange forskellige materialer.

j Figurativ Denne 
repræsentative tegning 
beskriver scenen. De tegnede 
linier er ekspressive, men 
deres primære formål er 
beskrivende.  

n Abstrakt tegning 

ikke-figurativ måde for at vise 
bevægelse og skabe 
organiske former. Effekten er 
forbundet med ikke-vestlige 
skrifte/kalligrafi.
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Forstå form 

Der er ikke linier rundt om objekter. De består 
af deres egen stoflige form og lyset, der falder på dem. 
Det er toner, der definerer dem. Den normale måde at 
forstå form på er at lave sort-hvide tegninger. Du 
abstraherer fra der virkelige liv og oversætter farvernes 
sprog til toner, erstatter et vidt spektrum af farver hos 
de virkelige objekter med monokrom tone.

du tegner, lad os sige en plastikskål med kul, så har 

kul kan bruges til at repræsentere plastik, hvorfor så 
ikke prøve at repræsentere det samme objekt med et 
ukonventionelt materiale, hvad som helst der gør dig i 
stand til at udtrykke visuelt, hvad du ser? Eksperimenter 

objekts lineære og tonale natur. 

umiddelbarhedens skyld, lav flere studier på kort tid. 
Brug materialer til at beskrive form og masse som 
områder af farve i stedet for en monokromatisk skitse. 
Brug kun stregen som guide for efterfølgende lag 

processen som en rig beskrivelse af former. 

^ PROJEKT:  
GÅ EN TUR MED EN LINIE     

Lineær tegning kan gøres på mange måder. En af 
dem er “gå en tur med en linie,” oprindelig 

1 Vælg en virkelig genstand med en varieret form.
2

at tegne genstanden til du er færdig uden at løfte 
blyanten fra papiret. 
3 Eksperimenter med den tid du ser på papiret 
og på genstanden. Prøv at observere genstanden 
længere tid end tegningen.
4 Lav fire tegninger og giv dig selv mere og mere 
tid til at lave dem - fra omkring fire op til tyve 
minutter.

^ PROJEKT:  
DEN SIDSTE BLOMST    

Vælg en blomst du vil 
dokumentere med en tegning.

sin art på jorden. Der vil aldrig 
komme flere. Dokumenter den 
gennem tegning både 
oberserverende og 

"tegne" dens duft?

Note 

af inspiration i eksempler fra den 
botaniske illustrations historie.  

LEKSIKON
Abstraktion: Et æstetisk begreb 
der betyder at noget er trukket ud 
fra den virkelig verden og 
"destilleret" til den nøgne, 
minimale form eller farve ofte 
fjernet fra sin oprindelige 
sammenhæng.

Dokumentation: Hvad der måtte 
være interessant, er husket i ned-
skrevet, visuel eller lydmæssig 
form.

Repræsentation: Noget der 
ligner eller stiller op for noget 
andet. I tegning kaldes det 
“figurativt”, fordi det tegnede 
bevidst prøver at efterligne det, 
der er tegnet, figurer.

“Matisse laver en tegning, derefter 
laver han en kopi af den. Han 
kopierer den fem gange, ti gange, 
hele tiden for at gøre linien mere 
tydelig. Han er overbevist om, at den 
sidste, den mest simple, er den 
bedste, den reneste, den endelige. 
For det meste er det faktisk den 
første. I tegning er det første forsøg 
det bedste” Pablo Picasso 

f Udskille et tema  
Denne eksperimenterende 
illustration undersøger former 
og konturer i kort for at finde 
lighed med planter og 
blomsters former. 
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 MODUL 4  Visualisering af ideer 

Som studerende har du brug for at udvikle 
evnen til at sætte ideer på papir. Det handler om at lave rå 
visualiseringer/design skitser — mini skitser eller roughs. 
Studerende er tilbøjelige til at springe denne proces over og 
gå igang med at producere ideer direkte på skærmen. Det kan 
hæmme udviklingen af ideer, fordi du måske begrænser dig til 
det, du er i stand til teknisk på skærmen. 

De første ideer udvikles meget hurtigere og mere 
udbytterigt, hvis du starter med brainstorming, hvor du 
hurtigt skriver dine første tanker ned ved at bruge en 

koordinationen mellem hjerne, øje og hånd utrolig 
hurtig og ved at arbejde hurtigt, kan du udvikle mange 

og associationer.  Dine tanker begynder at flyde, løsner 
op og bliver åben for forskellige aspekter af projektet 
og driver hurtigt tankeprocessen fremad. Bogstavelig 
eller visuel, lateral eller ikke-lateral tænkning bruges 
for at få størst mulig effekt i disse tidlige skitser. 

kan det let læres til denne slags opgaver, hvor 
udviklingen af ideer er det primære, og hvor selve 

tegningen ikke er målet. Modsat observerende tegning 
eller tegning som dokumentation, som skal være 
præcis. 

Størrelse og visualisering 

Der er ikke nogen bestemt størrelse, som rå  
miniskitser skal laves i. Miniskitser er meget små. 
Måske har du det bedre med at lave dem en trediedel 
eller halvdelen af det endelige layout.

detaljerne ikke ligger fast, er der masser af muligheder. 

computer virker let for færdige og polerede. Du er 

f h Miniskitser Du kan 
lave mange forskellige 
skitseforslag til visitkort, 
bogomslag og indpakninger i 
den første design fase. Dem 
kan du vise kunden, før du 
bruger mere tid på at rentegne 
et design. 

n Kombiner stilarter 
Disse skitser til udvikling af 
logoer bruger hurtig 
visualiseringsteknik til at 
udforske mulige layout og 
kompositioner.




