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Træ- og Møbelindustrien – Møbler 

Dansk møbelproduktion er kendt for en høj kvalitet og et særligt dansk designsprog, der er både 
enkelt og stilrent. Møbelbranchen er i vækst, og omsætningen stiger både på hjemmemarkedet og 
i forhold til eksport. En del af succesen hos den danske møbelindustri skyldes, at møbelfirmaerne 
har et godt samarbejde mellem maskinsnedkere og møbeldesignerne.  
 
Nye maskiner og processer gør det både nemmere og billigere at producere møbler, så alt ikke 
længere skal laves med håndkraft. 
 

OBLIGATORISKE OPGAVER 
Hjemme på skolen skal I arbejde med følgende opgaver: 

1. Design et nyt møbel, der passer til virksomhedens produktportefølje 
2. Undersøg materialer 
3. Undersøg møblets livscyklus 
4. Undersøg virksomheden 

Under virksomhedsbesøget vil I opleve hvordan møbler bliver til i praksis og I kan vise hvad I har 
arbejdet med. 

  

1. Design et nyt møbel, der passer til virksomhedens produktportefølje 
Træ er et smukt og miljøvenligt materiale, som man kan bygge alt muligt af, men det er ikke 
ligegyldigt hvilket træ man vælger til møbler. 

Vi producerer og forbruger massevis af produkter hver dag. Den senmoderne tid som er præget af 
”brug og smid væk” -kulturen, stiller møbelvirksomhederne overfor vigtige valg om, hvorvidt deres 
møbler skal følge tendensen og produceres i billigere materialer med kortere levetid, eller i en 
kvalitet der er dyrere, men sikrer lang holdbarhed. 

• Undersøg hvilke møbler, der bliver produceret hos den virksomhed I skal besøge 
• Design et nyt møbel, der passer til virksomhedens produktportefølje: 

o Designet skal være tidløst, så det kan være salgbart over en stor årrække. 
o Lav en arbejdstegning af dit møbel med målangivelser 
o Ekstraopgave: Konstruer evt. en 3D-tegning af møblet i et program som fx 

Geogebra eller Tinkercad (http://www.tinkercad.com/) 
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2. Undersøg materialer 
Træ er ikke bare træ. Træ har forskellige egenskaber. Noget træ er hårdt, mens andet er blødt. 
Noget træ er smidigt, noget er sprødt. Derfor bruger man forskellige træsorter til forskellige ting.  
 
Som et led i udvikling af møblet, skal I undersøge, hvilket materiale jeres møbel skal laves i: 

• Undersøg nedenstående materialer 
o I kan sikkert få prøver af serviceteknikeren på skolen eller hjemmefra. 
o Design en undersøgelse af materialernes hårdhed, holdbarhed, pris og hvad de 

typisk anvendes til. 
▪ Laminat 
▪ Spånplade 
▪ Limtræ 
▪ Massivt træ 
▪ MDF 

o Tip: Der er meget information at hente på denne side: 
https://www.trae.dk/tema/tema-materialer-af-trae/  

• Ekstra opgave: Præsenter jeres forslag til valg af materiale til jeres møbler for klassen.  
o Argumenter ud fra hårdhed, holdbarhed og pris. 

  

3. Undersøg møblets livscyklus 
Danske virksomheder har stort fokus på at skabe en bæredygtig produktion, hvor naturgrundlaget 
beskyttes bedst muligt. 

I Danmark produceres der fx ikke tilstrækkeligt træ til møbelindustrien, så der er behov for import 
af træ fra andre lande. I nogle processer bliver der måske anvendt kemi eller der bliver et overskud 
med restprodukter. 
 
Hvis I præsenterer jeres ide til et møbel overfor en virksomhed, er det vigtigt at have undersøgt 
følgende: 
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• Hvor kommer træet fra og hvilke miljøbelastninger er der før det modtages på 
virksomheden? 

• Skal møblet behandles med kemi? Overvej miljømæssige hensyn i forhold til brug af 
kemikalier i produktionen 

• Hvad sker der, når møblet skal bortskaffes? 
• Ekstra opgave: Lav en vurdering af, hvorvidt virksomhedens placering er hensigtsmæssig. 

Lav vurderingen ud fra indkøb af træ, kvalificeret arbejdskraft og salg af produkter. 

I kan eventuelt arbejde med møblets livscyklus gennem animationer: 

• Lav en animation, der viser møblets livscyklus. Illustrer træets vej fra levende træ og til 
bortskaffelse; Hvad bliver det til, hvor ender det og hvordan påvirker det miljøet? I kan fx 

vise, hvor i forarbejdningsprocessen, der udledes stoffer til omgivelserne. 

 

4. Undersøg virksomheden  
Som forberedelse til virksomhedsbesøget, skal I sætte Jer ind i virksomhedens opgaver og 
vurdere, hvilke forhold der er vigtige for Jer i et kommende job. 

I skal også forberede spørgsmål til virksomhedsbesøget, som dækker virksomheden samt 
rollemodellernes job og uddannelse. 

  


