
 

 

Dansk Arkitektur Center er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten.  

Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings og Boligministeriet.  1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Think BIG! 
Think BIG!  er et undervisningsforløb målrettet ungdomsuddannel-

serne.  

I forløbet arbejder eleverne sig igennem en række processer, som 

sætter fokus på kreativitet og innovation med den målsætning at 

udvikle et konkret produkt.  

 

Forløbet er knyttet til Dansk Arkitektur Centers udstilling BIG pre-

sents FORMGIVING om arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group. Udstillin-

gen løber fra 12. juni 2019 frem til 5. januar 2020. 

 

Lærervejledningen giver inspiration til, hvordan læreren forud for undervisningen i Dansk Arkitektur Center 

klæder sine elever på til undervisningsforløbet. Førarbejdet kan fylde i omfanget 2 lektioner og gerne mere. 

Undervisningsforløbet i Dansk Arkitektur Center varer 2,5 timer.  
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Formål 

Formålet med forløbet er at fremme elevernes evne til at arbejde kreativt i en systematisk idéudvikling. 

Idegenereringen sker i fællesskab og understøtter at kendt viden kombineres og sættes i spil på en ny 

måde. Eleverne motiveres gennem  et proces-redskab til at undres, stille spørgsmål og bruge deres intui-

tion, faglighed og kreativitet til at skabe nye løsninger. Endelig skal en systematisering, italesættelse og 

perspektivering af kreativitet og innovation munde ud i en løsning som skaber værdi. 

Derudover giver forløbet dine elever mulighed for at arbejde analyserende og kritisk med et af verdens 

mest omdiskuterede og fremsynede arkitektfirmaer. 

 

Målgruppe og fag 

Undervisningsforløbet henvender sig til udskolingen i grundskolen. Forløbet er målrettet Undervisningsmi-

nisteriets Fælles Mål for fagene dansk, håndværk og design og temaet innovation og entreprenørskab. 

Håndværk & design 

 

Kompetenceområde: Håndværkmaterialer 

Færdigheds- og vidensmål: Materialekombination og udtryk 

• Eleven kan begrunde valg af komposition, form og farve i håndværksproduktioner 

• Eleven kan arbejde selvstændigt med produkters æstetiske udtryk efter hensigt 

 

Kompetenceområde: Design 

Færdigheds- og vidensmål: Ideudvikling 

• Eleven har viden om ideudviklingsmetoder 

• Eleven kan udvikle ideer med innovativ og entreprenant tilgang, herunder med digitale værktøjer 

 

Færdigheds- og vidensmål: Produktrealisering 

• Eleven har viden om form og funktion i udførelse af produkt 

• Eleven har viden om sammenhæng mellem form, funktion og æstetik 

 

Færdigheds- og vidensmål: Evaluering 

• Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt ud fra designide 

• Eleven kan evaluere designprocesser og produkter i forhold til produkters innovative og entrepre-

nante muligheder 

 

Dansk 

Kompetenceområde: Kommunikation  
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Færdigheds- og vidensmål: Dialog  

• Eleven kan argumentere og informere 

• Eleven har viden om argumentations- og informationsformer 

 

Innovation og entreprenørskab 

Fra Undervisningsministeriets fagvejledning Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og 

praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og 

handle. 

 

Elevernes forberedelse (før) 

For at give eleverne et fælles afsæt og viden om arkitektur og arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group, forud-

sættes det at elevere inden forløbet i Dansk Arkitektur Center har arbejdet med det forberedende materi-

ale. 

 

Som forberedelse kan eleverne få til opgave at researche forskellige BIG projekter og fremlægge disse for 

klassen, BIGs hjemmeside har et kartotek over alle deres projekter, som man kan gå på opdagelse i. Dine 

elever kan i grupper vælge et projekt, de vil undersøge og fremlægge det for resten af klassen. Du kan 

f.eks. bede eleverne forholde sig til forholdet mellem form og funktion i en af BIGs byggerier.  

 

Derudover kan dine elever få som lektie at læse Kommunikationsforums artikel om Bjarke Ingels. Artiklen er 

letlæselig og et eksempel på hvordan BIGs arkitektur er blevet tolket i mediebilledet. Artiklen er udgivet af 

Kommunikationsforum, som er et online fagmagasin målrettet brugere med særlig interesse for kommuni-

kationsfeltet. 

Find artiklen her: https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Bjarke-Ingels-big-arkitektur-yes-is-more  

 

Formålet med forberedelsen er at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde kreativt og 

innovativt ved deres besøg i Dansk Arkitektur Center.  

 

Undervisningsforløbet (under) 

Undervisningsforløbet varetages af en underviser fra Dansk Arkitektur Center. Undervisningen har til op-

gave at aktivere elevernes etablerede vidensgrundlag og udfordre det med ny inspiration og perspektiver. 

Eleverne skal inspireres til at sætte form på egne løsninger. 

 

Eleverne skal arbejde med følgende konkrete udfordring (denne præsenteres for dem ved workshoppen i 

Dansk Arkitektur Center): 

 

Design en ny bygning til jeres by. Vælg en af tre følgende muligheder 

https://big.dk/#projects
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Bjarke-Ingels-big-arkitektur-yes-is-more
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• Et sportsanlæg 

• Et bibliotek 

• Boliger 

 

Eleverne skal i grupper arbejde med at designe et nyt byggeri til deres lokalområde, som skal have en af tre 

ovenstående funktioner. Herudover får de en række benspænd fra DACs underviser, som byggeriet skal 

opfylde: 

1. Bygningen skal skabe merværdi til området 

2. Bygningen skal være lokalt forankret 

3. Bygningen skal være multifunktionel 

 

DACs underviser tager eleverne igennem en styret designproces, der består af 10 trin: de researcher sig 

frem til eksisterende viden, de idégenerer på nye ideer og bygger en model af deres bygning af de materia-

ler, som DAC stiller til rådighed. 

 

Afslutningsvis skal eleverne formidle deres ideer. 

 


