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Baggrunds-
historie 

I Danmark findes der over 37 forskellige familiesammensætninger. Nogen har 
måske kun en mor eller en far, og andre har måske store familier med halvsø-
stre eller halvbrødre. Nogle hjem består af seks personer den ene uge og to den 
næste. Hvordan påvirker det den måde vi indretter vores boliger på? Og hvilken 
betydning har det for den måde vi designer vores boliger til fremtiden på?

Byg nye boliger til Blokby!
I dette forløb skal I arbejde som arkitekter og komme med jeres bedste bud på 
nye boliger til Blokby i Minecraft. Der bor en masse forskellige mennesker med 
forskellige behov, og de skal alle have et hjem der passer til dem. 

I vil undervejs møde udfordringer, der ligner dem, vi oplever i den virkelige verden. 
Jeres opgave vil være at optimere og justere Blokbys boliger, så de passer bedre 
til de forskellige mennesker der bor i dem. 
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Formål
Formålet med undervisningen er at give jer:
• En forståelse for arkitektur
• En forståelse for hvordan man kan designe boliger
• En forståelse for hvordan digitale redskaber kan bruges i en designproces 

Planen
Undervisningsforløbet består af tre dele:
1) Forberedelse i klassen
2) Lektieopgave 
3) Besøg i Dansk Arkitektur Center – Minecraft-workshop

Før – forberedelse i klassen
Som forberedelse skal I:
• Snakke med jeres lærer om boliger og familier
• Arbejde med en specifik familie og deres behov
• Undersøge jeres egne boliger og familier, når I kommer hjem fra skole og over-
vej følgende:
o Hvad særlige behov har jeres familie?
o Hvilke rum indeholder jeres hjem?
o Hvilke rum er privat og hvilke er fælles?

Under – besøg i  
Dansk Arkitektur Center
Ved besøget skal I: 
• Arbejde med en konkret opgave i den virtuelle by Blokby  
• Designe og skitsere jeres løsninger 
• Modtage feedback 
• Justere jeres løsning på baggrund af feedback
• Bygge jeres endelige løsning med Minecraft som redskab
• Præsentere jeres løsning for klassen 

Tegn på læring
Når undervisningsforløbet er gennemført:
• Har I en forståelse for de forskellige led i en designproces
• Har I bygget jeres egen løsning i Minecraft
• Har I forklaret jeres løsning med egne ord for klassen
• Kan I forstå og anvende ord som arkitektur, funktion og behov
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