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Design er et begreb, som dækker over en bred vifte af områder: Fra design af virksomhedsstrukturer over
´design din egen pizza´ til design af en mangfoldighed af brugsgenstande, boliger, tøj, møbler, fysiske

omgivelser etc.

Hvordan man rent praktisk kommer i gang med at designe, kan du læse i bogen her! Design B beskriver såvel
den overordnede proces ved det at designe som alle delprocesserne og metoderne. Den har hele

værktøjskasssen: Problem- og designanalysen; metoderne til inspiration og fastlæggelse af målgruppe og
marked; researchen; skitserings- og specificeringsfasen; briefingen; materialeundersøgelsen etc. Bogen

udfolder en række praktiske eksempler på delprocesser, der på en enkel og ligetil facon viser, hvordan man
griber en designproces an.

Designbogen er målrettet faget Design B på teknisk gymnasium, men kan også anvendes i andre designfag på
gymnasialt niveau.

Bogen indeholder følgende fem hoveddele:
- Produktdesign

- Kommunikationsdesign
- Design af fysiske omgivelser

- Arkitektur
- Stilhistorisk oversigt

Designbogen er skrevet af en forfattergruppe, der er sammensat af undervisere i faget Design B. 
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