
Problemformuleringer til SRP i design 

 

Nordhavn og det gode byrum?  

Redegør for Jan Gehls tanker om det gode byrum. Redegør også for Pierre Bourdieu’s ideer om inklusion og 

eksklusion i byrummet. 

Analysér og undersøg det nye byrum i Nordhavnen og diskutér teoretikernes tanker om det gode byrum i forhold til 

dine undersøgelsesresultater. Hvordan vurderer du området, som det står lige nu, og hvilke ændringer kunne stadig 

tænkes? 

(Samfundsfag A, design B) 

 

Den gode by, Tingbjerg? 

Redegør kort for Rem Koolhaas’og Jan Gehls forståelse af den gode by. Redegør desuden for begrebet ghettoisering, 

idet du inddrager relevant teori. 

Undersøg og analysér Tingbjergs brugere, bygninger og uderum. 

Vurdér om der er tale om et brugbart eller ikke brugbart uderum. Diskutér endvidere tiltag, der kunne gøre området 

til et velfungerende byområde. 

(Samfundsfag A, design B) 

 

Fra 1950ernes boligdrømme til nutidens ghetto? 

Redegør kort for boligsituationen for de dårligst økonomisk stillede i 1950ernes København. Redegør også for 

begrebet ghettoisering. 

Undersøg og analysér Bellahøjhusene som eksempel på virkeliggørelsen af drømme og visioner om det gode liv i 

1950erne. 

Diskuter, om drømmene blev til virkelighed. Hvordan har stedet udviklet sig og hvorfor? Og hvad kunne der gøres for 

at ændre status? 

(Samfundsfag A, design B) 

 

Hvilke løsningsmodeller er i spil i forhold til Storbritanniens boligproblem?  

Redegør kort for Rem Koolhas’ og Jan Gehls forståelse af den gode by.  

Analyser og fortolk Sajid Javids tale om Storbritanniens boligproblem fra 16. november 2017 med 

særligt fokus på, hvordan problem og løsninger fremstilles. Analyser desuden Matt Lucrafts 

Dagenham Breach Housing Co-operative med særligt fokus på projektet som bud på en løsning på 

boligproblemet i Storbritannien.  

Diskuter, hvilke parametre der spiller ind i forhold til, at byer bliver gode.  

(Engelsk A, design B) 

 

 



 

Hvilke ideer om design og menneske ligger til grund for fænomenet “unpleasant design”?  

Giv en kort redegørelse for fænomenet “unpleasant design”. Analyser og fortolk Alex Androus tekst 

“Anti-homeless spikes: Sleeping rough opened my eyes to the city’s barbed cruelty” (The Guardian 

2015) med særligt fokus på fremstillingen af hjemløseproblematikken. Analyser i samme 

sammenhæng udvalgte eksempler på unpleasant design i London-området.  

Diskuter, hvilke ideer om designs rolle i forhold til mennesket der ligger til grund for unpleasant 

design. Diskutér desuden hvordan design ellers kunne bruges til at håndtere problemstillingen med 

hjemløse. 

(Engelsk A, design B) 

 

På hvilken måde kan matematik bruges til at skabe indsigt i Gaudís arbejde? 

Gør rede for forskellen på en parabel og en kædelinje. Du skal komme ind på hyperbolske 

funktioner i beskrivelsen af kædelinjen. Redegør desuden kort for den catalanske modernisme.  

Foretag en analyse af Antoni Gaudís bygning Casa Battló, med særligt fokus på form, funktion og 

æstetik og perioden restaureringen af bygningen fandt sted. I forbindelse med dette, skal du 

undersøge brugen af kædelinjer og parabler i bygningen.  

(Matematik A, design B) 

 

 

 

 

 

 

 


