
 

 

Dansk Arkitektur Center er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten.  
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HÅNDVÆRK I FREMTIDENS ARKITEKTUR – MODUL II 
NOTER TIL POWERPOINT PRÆSENTATION 
 
Slide 1. Håndværk i fremtidens arkitektur – modul II 
 

Slide 2. Lektion 1-2 
 
Slide 3. Dansk Arkitektur Center (DAC) er mødestedet for arkitektur og design i Danmark. Centeret 
bliver årligt besøgt af over 200.000 børn, voksne og familier. 
 
I Dansk Arkitektur Center kan skoleelever modtage undervisning om arkitektur, og alle interesse-
rede gæster kan opleve skiftende udstillinger, arrangementer og events om arkitektur. Og så kan 
man rutsje igennem centerets fire etager på DAC Sliden hele vejen ned til centerets indgang/ud-
gang.  
 
Man kan få adgang til Dansk Arkitektur Center fra to sider – vand-siden og landsiden. Kommer 
man fra landsiden, ankommer man via Bryghuspladsen til bygningen BLOX, som er den bygning 
Dansk Arkitektur Center ligger i.  
 
Slide 4. I maj 2018 stod bygningen BLOX færdig. BLOX er huset som Dansk Arkitektur Center bor i. 
BLOX ligger placeret for enden af Vester Voldgade kun 500 meter fra Rådhuspladsen og ned til Kø-
benhavns inderhavn. Bygningen, dens funktioner og pladsen omkring (Bryghuspladsen) giver kø-
benhavnere og byens gæster et sted hvor de kan mødes og nyde livet ved vandet. 
 
Med BLOX er en tidligere øde del af København forvandlet til et levende byrum og mødested for 
alle, og med den nye Lille Langebro er der skabt gode forbindelser for byens cyklister og gående.  
Hver dag besøger hundrede af mennesker huset – enten for at få en arkitekturoplevelse i Dansk 
Arkitektur Center, spise frokost i BLOX Eats, holde møder i huset eller anvende træningscenteret 
SATS. 
 
BLOX er betalt af foreningen Realdania og tegnet af den internationale anerkendte hollandske ar-
kitektvirksomhed OMA. Bygningen er udgjort af store blokke, deraf navnet BLOX. Blokkene er som 
byggeklodser stablet forskudt og danner en bygning, der bringer sanserne i spil. Bygningen frem-
står ikonisk og er gennemsigtigt i sine grønne farver, der spiller op imod Københavns mange irede 
spir og havnens vand.  
 
Slide 5. På Bryghuspladsen kan de besøgende opleve koncerter, storskærm, udstillinger, lege-
plads, danseundervisning og udeservering - med BLOX og Bryghuspladsen har København fået et 
nyt stort byrum, der kan danne ramme om mange forskelligartede begivenheder.  
Bryghuspladsen ligger mellem BLOX, Fæstningens Materielgård (en gammel gul bindingsværks-
bygning og Frederiksholms kanal. På den over 2.700 m2 store plads mødes nyt og gammelt i en 
spændende arkitektonisk kontrast. Der er træer, grøn beplantning, men der mangler opholds-
møbler.  De skal I hjælpe os med at lave om på… 
 
Slide 6. For at gøre dette skal I igennem en designproces. Trin 1-4 skal I arbejde med hjemme i 
klassen. Trin 4-6 skal vi i fællesskab arbejde med på workshopdagen i Dansk Arkitektur Center. 
(gennemgå hvert trin med eleverne inden næste slide) 
 
Slide 7. Første trin – 1. fase - er udfordringen 
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Slide 8. Udfordringen/problemformuleringen/opgaven lyder således: Design et byrumsmøbel, der 
inviterer til ophold, liv og fællesskab på Bryghuspladsen 
 
Slide 9. 2. fase fokuserer på at indhente viden, blive klogere og finde inspiration 
 
Slide 10. I skal nu arbejde med opgave 1 i elevarket – tag evt. kortet over Bryghuspladsen på 
smartboardet ved at gå ind på www.skraafoto.kortforsyningen.dk og søg efter Bryghuspladsen 
10, 1473 Købanhavn K 
 
Slide 11. Gennemgå i plenum byrumsanalysen af Bryghuspladsen 
 
Slide 12. I skal nu arbejde med opgave 2 i elevarket – som ekstra inspiration kan de fem slides gen-
nemgår og give afsæt for en samtale om primære og sekundære siddepladser 
 
Slide 13.-17. (Dialog) Hvad ser I her: 
Primær eller sekundær? 
Form? 
Farve? 
Funktion? 
Materiale? 
 
Slide 18. I skal nu arbejde med opgave 3 i elevarket – kan også fungere som hjemmeopgave 
 
Slide 19. Lektion 3-4 
 
Slide 20. I 3. fase skal I idéudvikle og arbejde videre med den viden og den inspiration I har fået 
indtil nu. Nu skal I komme med jeres egne idéer til hvordan et byrumsmøbel til Bryghuspladsen 
kan se ud 
 
Slide 21. I første runde skal I individuelt brainstorme ved at tegne seks små skitser/idéer i 6-felt-
skemaet i elevarket – brug 5-10 minutter. Præsenter herefter jeres idéer til hinanden i par i grup-
pen.  
 
Slide 22. Præsenter eleverne for opgavens benspænd. I får nu et benspænd i jeres opgaveløsning 
– jeres byrumsmøbel skal udformes i tømmerstokke. Vis eleverne model-kittet, så de forstår, 
hvad det er for materiale, møblet skal være bygget af.  
 
Med den viden I nu har om materiale, størrelse og konstruktion gennemfører i nu en brainstorm 
igen. Skitser én-to idéer til et byrumsmøbel. Præsenter herefter jeres idéer i gruppen. 
 
Slide 23. 4. fase fokuserer på at eleverne skal sætte form på deres idéer – dette sker gennem 
skitsen. Både på papir og som rumlig modelskitse. Kun hvis vi har en skitse vi sammen kan se på, 
kan vi i fællesskab tale om og diskutere vores idéer og sammen gøre idéerne endnu bedre.  
 
Slide 24. Skitsering og modelbyg  
I skal nu i gruppen bruge modelkit, papir, blyant og mobiltelefon/kamera og arbejde videre med 
den bedste af jeres idéer/skitser. I fællesskab skal I konkretisere jeres design fra skitse vha. mo-
delkittet.  
 



 

 

 3/3 

I gruppen skal I diskutere– med afsæt i jeres individuelle design – hvordan gruppens bud på et by-
rumsmøbel skal se ud. I skal bygges op med model-kittet, og der kan skitseres i plan og opstalt 
(tegning fra siden) på papir med blyant.  
 
Endelig skal I med jeres telefon tage close-up-billeder af hver af jeres små modeller.  
 
Herefter skal I gruppen i fællesskab blive enige om, hvordan jeres endelige design skal se ud – 
altså det design som I vil give videre til landskabsarkitekten, som bruger det som afsæt for sit vi-
dere arbejde.  
 
Regler for modelbyggeri  
Info: Eleverne får udleveret min. 8 og maks. 16 træklodser.  
Træklodserne er i skala 1.20 og måler i virkeligheden  
250cm x 20cm x 20cm.5/6  
 
Regler: Eleverne skal som minimum benytte 7 træklodser og maksimalt 12.  
Klodserne skal placeres horisontalt (ikke vertikalt og ikke på skrå)  
Klodserne må maksimalt lægges i tre lag.  
Alle klodserne skal røre hinanden.  
 
Tips: En god siddehøjde for børn er 2 lag og for voksne 3 lag  
En god siddekomfort opnås når to tømmerstokke placeres ved  
siden af hinanden. 
 
Designet kan både være en art cirkelslag eller en slange  
 
Slide 25. Overlevering  
Når I er blevet enige om et endeligt design, som I mener kan være med til at invitere til ophold og 
skabe liv og fællesskab på pladsen, skal I udfylde overleveringsskemaet Designforslag (se skema).  
 
Skemaet skal videreformidles til landskabsarkitekten (Martin), som kvalificerer alle forslagene og 
udarbejder det endelige design og arbejdstegningen, som danner afsæt for workshopdagen i 
Dansk Arkitektur Center.  
 
I skemaet skal I videreformidle tre billeder af designet/modellen og beskrive tankerne bag jeres 
design mere detaljeret.  
 
Print arket og billeder og påfør tekst og skitser i hånden. Husk at udfylde med navn, klasse og 
skole.  
 
Til læreren: indsaml alle ark og send dem digitalt til landskabsarkitekt Martin Hedevang Andersen 
på mail: martin@outofofficearch.dk senest fredag d. 18. september.  
 
→ OBS: Husk at eleverne skal gemme alt materiale; noter, skitser og billeder – dette materiale skal 
anvendes på modul III.  
 
Slide 26. Orienter eleverne om hvornår de skal deltage på workshopdagen i Dansk Arkitektur Cen-
ter, og påmind dem om at medbringe ”arbejdstøj” og madpakke/drikkedunk på dagen. 
 
 


