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HumTek 1.semester 

Læsevejledning    

Vi har valgt at tage udgangspunkt i et produkt-orienteret design. Mere specifikt er det udmøntet i 

en kasse, der skal kunne indeholde fødevarer. I vores løsning har vi valgt fødevareemballage af kød. 

Vi viser livscyklussen for kassen, hvor det starter med forbrugeren der skal ned og handle ind. 

Derefter vises et vilkårligt supermarked, hvor forbrugeren finder deres kasse, samt kød ovre 

i slagter-afdelingen. Kødet, som er vakuumpakket i plast, er også pakket i kassen af plast. Kassen 

og kødet bliver købt af forbrugeren som tages med hjem, hvor vakuumplasten 

bliver frasorteret mens kassen gemmes. Næste gang forbrugeren skal ned og handle, tages den 

brugte kasse med og leveres tilbage mod en økonomisk gevinst for forbrugeren. Kassen bliver 

indsamlet og sendt afsted til den oprindelige fødevareleverandør, som vasker og steriliserer kassen. 

På den måde kan den genbruges til at opbevare kød igen. Producenten tager derefter kassen og 

smider tilbage i cirkulation med kød, der er pakket i et nyt vakuum, men med en kasse der har været 

i brug før. Efterfølgende bliver kødet, der er pakket i kassen sendt retur til et supermarked hvor det 

sættes til salg og en ny forbruger kan købe kød og kasse. Herefter gentages processen. Konceptet er 

at kødet pakkes i en kasse af let genanvendeligt plast, hvor kassen samtidigt kan 

genbruges gentagne gange før den i sin end-of-life fase genanvendes.  

  

Design Rationale   

Ved hjælp af vores vendte problemkort (Colour Cognitive Map), har vi 

identificeret 3 designløsninger. Der findes flere men vi har valgt at fokusere på de følgende 3:  

 

1. Øget pres fra forbrugeren  

En løsning på, at lave lettere genanvendeligt fødevareemballage kunne være igennem øget 

forbrugerpres på fødevarevirksomhederne. Virksomheder har som oftest forbrugeren i højsædet 

i deres forretning. Derfor vil et øget forbrugerpres mod brugen af svært genanvendeligt plast 

kunne ændre virksomhedens nuværende måde at bruge plast i fødevareemballage.   

2. Øget producentansvar  

En anden løsning er et øget producent-ansvar, hvor man kunne gøre producenten ansvarlig for at 

affaldsbehandle deres eget plastaffald. Det kunne implementeres gennem lovgivning og derved 

danne incitament for virksomhederne til at bruge lettere genanvendeligt plast og derved aflaste 

deres affaldsbehandling.  

3. Fødevareemballage består af små mængder kompositplast  
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Ved at udfase brugen af kompositplast i fødevareemballage, vil det være langt nemmere at 

adskille de brugte plasttyper til genanvendelse.  

 

Vi har valgt den 3. løsning som hovedfokus for vores design. Vi har altså designet en ny form for 

fødevare-emballage, med henblik på at reducere mængden af kompositplasttyper i emballagen. Vi 

har først og fremmest kigget på behovet for, at mindske brugen af kompositplast i 

fødevareemballage. I øjeblikket findes der uanede mængder af plasttyper i fødevareemballage. Det 

gør at plasten er svær at genanvende da processen for at skille alle disse plasttyper fra hinanden er 

svær og dertil følger en stor økonomisk bekostning. Igennem vores design erstatter vi nogen af 

disse lag med en kasse lavet af genanvendeligt plast. Kassen kan ved end-of-life genanvendes, da 

den er lavet af én plasttype. Vores kasse møder behovet for at begrænse plast og det plast der stadig 

bruges, kan i alle led af livscyklussen tages ud og genanvendes. På vores kasse er der dog en lang 

holdbarhed, da den er bygget af let genanvendeligt plast, der møder krav om plast brugt i 

fødevarer. Vi har derved sørget for at plasten indgår i en cirkulær økonomi der 

begrænser forbrændingen af plast på forbrændingsværker og det mindsker produktionen af 

jomfruplast. Oveni løser vores design alle vores resterende nodes i vores problemkort.   

Vi har valgt at lave kassen af plast fremfor glas, da glas er tungere og mere skrøbeligt end hårdt 

plast. Ved at bruge plast forlænger vi altså levetiden på kassen, så den kan genbruges og derved 

indgå mere fast i en cirkulær økonomi. Selve fødevaren er dertil vakuumpakket, for at opfylde 

den høje standard for fødevarelovgivningen. Plasten som bruges til vakuumpakningen skal 

sammensættes af så få plasttyper som muligt, så den nemt kan genanvendes. Forbrugeren 

bliver nudget mod at tilbagelevere, gennem et økonomisk incitament. Det fungerer som en pant-

ordning, hvor forbrugeren får en lille smule penge ved tilbagelevering af kassen. Vi har valgt at lave 

en pant-ordning i stedet for en skraldespand, da det har en indvirkning på levetiden for kassen, så 

den i en periode genbruges, før plasten i sidste ende skal genanvendes.   

  

Det sørger for at vi får løst vores problematikker præsenteret i vores Colour Cognitive Map. Vi får 

forbrugeren investeret, der bliver forhøjet producentansvar, vi får redesignet fødevareemballage for 

at mindske brugen af kompositplast og gør derfor at plasten lettere kan indgå i en cirkulær 

økonomi.  
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 Individuel Refleksion 

Fornavne: Karl Samson 

Efternavn: Myhre 

Studienummer: 74348    

Igennem Design og Konstruktion har jeg fået et dybere indblik i hvad design egentlig indebærer og i hvor 

stort et omfang det er en del af alle produktudviklinger. Faget har givet mig forskellige værktøjer til at gå 

analytisk og kreativt til værks i fremtiden. Mange af de metoder der er blevet præsenteret, kan jeg bruge i mit 

fremtidige studieforløb og også potentielt set, senere på arbejdsmarkedet. Jeg har lært om SPRINT-metoden 

som omhandler kreativ udvikling og test af et design. Jeg har lært om deduktiv, induktiv og abduktiv logik, 

præsenteret af Charles Pierce. Disse eksempler og mange flere metoder i forbindelse med evaluering af 

design og andet, er relevant og konstruktiv viden som jeg kan implementere i flere af de kommende fag på 

universitet, da de er så fundamentale for vores forståelse og tilgang til design.   

Det har også givet mig og min semestergruppe værktøjer til vores semesterprojekt, hvor en produkt-

orienteret løsning skal indgå i opgaven. Det er blandt andet igennem en udvikling af et storyboard og den 

reflekterende tilgang til ens generelle design der gør sig gældende. Helt konkret kan jeg nævne 

Daniel Kahnemans System 1 og System 2, der definerer 2 forskellige typer af tænkning. Lige i mit eksempel 

tænker jeg her på gruppearbejde og hvordan, når man arbejder sammen, enten kan vælge System 1 til et 

brainstorm-orienteret gruppemøde og derefter bruge System 2 til at konkretisere og perfektionere ens 

udgangspunkt. Det har givet min gruppe en langt mere konkret tilgang til at arbejde, og har været med til at 

udvikle en potentiel design-løsning. Jeg kan også nævne CCM (Colour Cognitive Mapping), der går ud på 

at definere en aktions-række for en given problematik, der skal ændres. Det har også været gavnligt for 

semesterprojektet at skulle gå analytisk til værks og vise, hvilket handlingsforløb der egentlig foregår ift. det 

problem vi har valgt.   

Jeg synes faget har været faktuelt relevant for min uddannelse og givet en god introduktion til HumTek.   
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 Individuel Refleksion 

Fornavn: Janus 

Efternavn: Mohr Hovgaard  

Studienummer: 74208 

 

Igennem Design & Konstruktion er jeg på kort tid blevet introduceret til et hav af 

designvidenskabelige fremgangsmåder, som har givet mig et solidt grundlag for at arbejde på helt 

nye måder. Jeg vil på den følgende side berøre nogle af de metoder, som jeg tænker bliver en 

væsentlig del af ikke blot mine fremtidige semesterprojekter, men af min hverdag på campus og 

senere hen arbejdsmarkedet. 

 

I vores første lektion blev vi introduceret til design som begreb. Her blev min forståelse af design 

som begreb vendt op og ned, hvor jeg før tænkte på det i en næsten udelukkende kreativ forstand, 

blev dette pludseligt udfoldet. Jeg så her, hvor stor en del ’behovet’ fylder i design og hele 

processen bag det at designe for at opfylde behov. Op til da, havde jeg ladet design og kunst være 

delvist et og samme begreb, men allerede fra denne lektion var forskellen tydelig. Dertil havde min 

tilgang hidtil været på et overvejende kreativt niveau. En stor del af denne omvæltning kom fra 

vores læring om Design Science Research (DSR) og Soft Design Science (SDS). Her lærte jeg om, 

hvordan et design evalureres med henblik på i sidste ende at opfylde et behov. Dette mundede ud i 

FEDS2 DSR, som er en evaluerende design proces. En proces jeg sagtens kunne se mig selv tage 

brug af i fremtidigt projektarbejde. Ved hjælp af FEDS2 DSR kunne vi potentielt analysere i hvilket 

omfang fødevareplast i øjeblikket genanvendes og derved finde kernen af behovet for lettere 

genanvendelse. Vi har også taget brug af SPRINT-metoden i min projektgruppe. Vi brugte den som 

en metode til hurtigt at komme på nogle forslag til at specificere vores problemformulering tidligt i 

semesterprojektet. En anden metode, som jeg har taget til mig er Coloured Coginitive Mapping 

(CCM). Det har fyldt en stor del i mit semesterprojekt. Det har det til dels gjort, da CCM har været 

en stor del af vores eksamen i Design og Konstruktion, men det har også hjulpet min projektgruppe 

med, at finde årsager og løsninger til det egentlige problem vi beskæftiger os med. CCM har ført os 

hen til de underliggende problemer og årsagerne dertil i vores problemstilling, hvilket har givet os 
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et grundlag for at indsnævre vores problemformulering samt arbejdsspørgsmål. Derudover, har den 

sat refleksioner i gang om et potentielt design til vores semesterprojekt.  

 

Individuel Refleksion 

Fornavne: Sofie Louise Dupont 

Efternavn: Fischer 

Studienummer: 74134 

 

Igennem dette forløb har jeg fået en dybere forståelse af hvad design er og hvad design kan. Inden 

forbandt jeg udtrykket design med dyre mærker eller kunst, men det viste sig at min forestilling om 

hvad begrebet design dækker over var meget snævert. Design kan være mange ting, men i denne 

kontekst mest af alt er design løsningsorienteret, hvilket vil sige at design kan være den planlagte 

vej til en forelæsning eller udformningen af en citronpresser. Design løser et problem og derfor har 

det for mig været en væsentlig metode til vores semesterprojekt. Design og konstruktion har berørt 

utrolig mange emner, som vi kan bruge i vores projekt, blandt andet har vi brugt designvidenskab til 

systematisk at ”stå på skuldrene” af allerede eksisterende videnskabelig litteratur.  

Jeg har lært om SPRINT som er en kreativ design teknik til hurtigt at løse problemer, den vil jeg 

helt sikkert gøre brug af i fremtidige projekter og arbejdsliv. Vi har fået inspiration fra SPRINT og 

har derfor anvendt nogle af de trin der er i SPRINT undervejs i vores semesterprojekt. Vi har blandt 

andet brugt Ideation i form af brainstorms og afstemninger, hvilket førte os tættere på kernen af 

hvad vi gerne ville undersøge.  

Vi har også benyttet os af den analytiske designteknik Colour Cognitive Mapping, fordi det ret 

hurtigt ledte os såvel til kernen af problemet og til nogle løsningsforslag. Vi kom frem til at vi i 

vores semesterprojekt, vil undersøge hvordan man kan designe en bedre løsning på 

fødevareemballage for at mindske spild. Evaluering er noget jeg især vil tage med videre, her kan 

man bruge FEDS2 DSR (Framework for Evaluating Design Research) til at designe den 

evalueringsform der passer bedst på det designede artefakt. Det er vigtigt at evaluere hele tiden, 

både før og efter konstruktion (formativ evaluering) for at holde det i den gode cirkel, så man kan 

rette fejl undervejs som set i Soft Design Science modellen. En evalueringsmetode kunne eksempel 

vis være en naturalistisk evaluering i form af et ”tænke højt forsøg”, for at få et indblik i oplevelsen 

for forbrugeren.  
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Design og konstruktion har således lært mig at formulere en designorienteret problemformulering, 

og anvende en iterativ og designvidenskabelig fremgangsmåde til at adressere problemer.  

 

 

 

 

Individuel Refleksion 

Fornavne: Jia Hao 

Efternavn: Liang 

Studienummer: 74204 

I design og konstruktion kurset har jeg fået et detaljeret indblik i hvad et design er, rammerne 

for et design, designtænkning og generativt (kreativt)/analytisk design. Samt nødvendige roller i et 

designteam.  

Et design er noget mennesket gør og strider i modsætning af det naturlige. Designs kan både være i 

form af en proces eller et produkt. Designs formål er en løsning, opfyldelse af et 

behov eller kunne opnå et ønsket resultat. Designet kan have uhensigtsmæssigt anvendelse, som 

designeren ikke har taget højde for. Derfor er den bedste design den mest enkelte som udfører 

formålets funktion.   

Der er også designs som påvirker anvendernes adfærd. Det kalder man også for 

nudging. F.eks. urinaler i Amsterdams lufthavn har en tegning af en flue, for at få mændene til at 

ramme det korrekte sted.  

  

Til forelæsningerne blev vi studenter bedt om at anvende metoder, som vi kunne inddrage til vores 

egne semester projekter i form for øvelser – Kreativt design i form af Sprint (Mindmap, Storyboard) 

og analytisk design i form af Problemkort (Colour Cognitive Map).  

Kreativt designs er komplekse og åbent system som generre nye struktur, adfærd, relationer og 

resultater. Farver kan anvendes til at fremme æstetik og tiltrække opmærksomhed.   

Mens analytisk design går i dybden med evaluering i udgangspunkt af nogle regelsætninger i et 

lukket system.  

Under gruppedelen i eksamen har jeg lært at kunne danne et overblik over et problem og dens 

årsager samt symptomer ved hjælp af problemkort (Colour Cognitive Map). Derefter kan man 

vende kortet om og finde løsningerne.  
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 Til et designteam skal der være følgende personaer for et velfungerende hold. 

• Lærende:

o Antropolog

o Eksperimentatoren

o Kryds-bestøveren

• Organiserende:

o Hækkeløberen

o Sammenarbejderen

o Lederen

• Konstruerende:

o Oplevelsesarkitekten

o Scenograf (Set designer)

o Plejeren (Beskytteren)

o Fortælleren

Til mine fremtidige semestre projekter og projekter på arbejdspladsen vil jeg kunne anvende sprint 

metoden til at hurtigt at få en gennemtænkt arbejdsproces til at komme ind på en designløsning og 

afgrænse eller udbrede emnets horisont. Senere i arbejdsprocessen kan jeg anvende problemkortet 

til at gå i dybden med problemformuleringer og deres underliggende årsager, symptomer og 

løsninger. Samt brug af storyboard og design rationale til at vise og forklarer hvordan en løsning i 

form af et design eller proces kan illustreres. 
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