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Dansk Arkitektur Center (DAC) er en
international kulturattraktion for alle, der
vil opleve og lære om, hvordan arkitektur
og design skaber rammerne for vores liv.
Vi tilbyder et udbud af undervisningsforløb
og -materialer inden for arkitektur og
byudvikling rettet mod børn og unge.
Dansk Arkitektur Center bor i BLOX i indre
København. Her inviterer vi indenfor til
udstillinger, guidede ture ude i byen,
events, familieworkshops, design shop,
konference og byens bedste udsigt fra
vores tagterrasse i caféen.
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Kære underviser
I dette katalog finder du et overblik over Dansk Arkitektur
Centers undervisningsforløb målrettet grundskolen for
2020/2021. Alle arkitekturundervisningsforløb lever op
til Folkeskolereformen og understøtter Fælles Mål i de
relevante fag samt krav til Åben Skole.
I undervisningen giver vi eleverne arkitekturoplevelser
og illustrerer for dem, hvordan fag og virkelighed
sammenkobles. Vi lærer om, hvilket samfund vi er en
del af, hvordan det indvirker på os, og hvordan vi selv
kan forme og påvirke det.
Vores forløb foregår i bygningen BLOX. Vi benytter
vores egne læringsfaciliteter, går på opdagelse i de
skiftende udstillinger eller i byen lige udenfor.
Vi glæder os til at se dig og din klasse!
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Arkitektur i
undervisningen
Vi er alle – store som små – i berøring med arkitektur og design hver eneste
dag. Men vi er ikke alle klar over, hvilken stor betydning det har for os. At
arkitektur og design skaber rammerne for, hvordan vi lever vores liv – og
lever sammen. Skaber liv. Former liv. Gør os levende.
Arkitekturundervisning handler netop om, hvordan vi indretter vores samfund,
og hvordan vi forholder os til vores omgivelser.
I Dansk Arkitektur Center underviser vi i den arkitektur, som findes overalt
omkring os. Det kan være byer, broer, skoler og skolegårde. Alt sammen
eksempler på arkitektur fra elevernes hverdag. Vi beskæftiger os med
design af rum, bygninger, byer og landskaber og arbejder med temaer som
bæredygtighed, demokrati og fællesskab.
Vi skærper elevernes opmærksomhed på arkitektur, byggeri og byudvikling.
Vi giver dem redskaber og sprog til at håndtere aktuelle problemstillinger i
deres omverden. På den måde styrker vi elevernes evne til selv at påvirke,
hvordan arkitektur og byer skal udvikle sig – både nu og i fremtiden.
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Arkitekturpædagogik
Arkitekturundervisningen tager afsæt i en læring, der rummer kulturel
empati og en grundlæggende humanistisk forståelse og respekt for vores
omverden. Vi inddrager lokale og virkelighedsnære problemstillinger, som
motiverer eleverne i deres læring.
I vores pædagogik arbejder vi med situeret og stedsrelateret læring, som
vi udfolder i en lang række arbejdsmetoder fra designproces og mock-ups
til byrumsanalyser og digitale værktøjer.
Når vi oplever arkitektur, har vi fokus på det sanselige møde; Hvordan opleves
rummet og hvorfor? Hvordan lyder byen, føles bygningen? Hvordan har jeg det
her? I mødet med bygningen spørger vi: Hvordan er den udsmykket? Hvornår
og hvorfor er den opført? Når vi undersøger broer, spørger vi: Hvordan er den
konstrueret? Hvilke geometriske former genkender vi? Hvordan bruges den?

Fælles Mål
og Åben Skole
Arkitektur kan bruges til at løfte flere af folkeskolens fag - herunder dansk,
billedkunst, håndværk/design, matematik, natur/teknik og geografi. Vi
tilrettelægger altid undervisningsforløbene, så de understøtter Fælles Mål
i de relevante fag.
Arkitekturundervisningen i Dansk Arkitektur Center understøtter flere af de
krav, der stilles til din skole om at ’åbne den op mod samfundet, og lukke
samfundet ind i skolen’ (jf. Åben Skole).
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Eleverne
er eksperterne
I en undervisningssituation med arkitektur som afsæt får eleverne
selv mulighed for at agere eksperter på den arkitektur, de kender
så godt; fra klassens rum og skolen over til kvarteret og byen,
hvor de er vokset op.
Når de beskæftiger sig med arkitektur, kan de få en bedre
forståelse af de problemstillinger og dilemmaer, der er en del
af deres omverden. At arbejde med arkitektur i skolen kan være
med til at udvikle eleverne og klæde dem på til at se på byer og
arkitektur med nye øjne.
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Besøg udstillingen
med en underviser
Det er altid muligt at få en omvisning i en af Dansk Arkitektur Centers aktuelle
udstillinger. Vi tilbyder det som en dialogbaseret omvisning, hvor eleverne
inddrages og engageres.
Det er en god løsning, hvis man som underviser ønsker et forløb, hvor eleverne
skal inspireres til at arbejde videre med et eller flere aktuelle temaer eller
problemstillinger i en udstilling.
I 2020/2021 kan du og dine elever bl.a. blive klogere på den særlige danske
design- og arkitekturtradition i udstillingen Hello Denmark og på arkitektur
i børnehøjde i Kids’ City.
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Forløb
Dansk Arkitektur Center tilbyder
forskellige undervisningsforløb
målrettet elever i indskoling,
mellemtrin og udskoling. Udforsk
kataloget og find det forløb, der
passer til din klasse.
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Indskoling
Undervisningsforløb til indskoling
er tilrettelagt, så eleverne arbejder
konkret med deres sanser, observation
og samarbejde. Eleverne får trænet
deres finmotorik, udfordret deres
forestillingsevne og opnår en større
forståelse for form, materialer og
arkitekturens funktioner.

Hvad er arkitektur?
Undervisning med arkitektur lægger op til at
arbejde stedsspecifikt og med situeret læring.
Hvad sker der, når vi oplever et sted med alle
sanser? Vi bruger næsespejle, tager bind for
øjnene og mærker efter med hænderne, når vi
rykker undervisningen ud af klasselokalet og ud i
byens rum. Eleverne få nye kropslige og rumlige
erfaringer med byens rum og bygninger - og
dermed en fornyet oplevelse af, hvad arkitektur er.
Sted: Dansk Arkitektur Center
Tid: 2,5 time
Pris: 1.625 kr
Fag: Billedkunst
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Byen set fra oven

Zoo-design

Arkitekturundervisning kan stille skarpt på nogle
af de ting, vi i vores hverdag tager helt for givet
f.eks. byen, og hvordan den ser ud. Eleverne får
mulighed for at være byplanlæggere for en dag
og gennem en styret tegneproces blive klogere
på: Hvad er en by? Hvordan opstår en by? Hvad
kommer først? Og hvordan bevæger man sig rundt
i byen? Eleverne får trænet deres samarbejdsevne,
udfordret deres forestillingsevne og opnår en
større forståelse for arkitekturens funktioner.

Arkitektur handler også om materialekendskab og
at tage udgangspunkt i brugernes behov – i dette
tilfælde giraffer og pingviner. I undervisningsforløbet Zoo-design eksperimenterer eleverne med
spændende materialer og arbejder undersøgende
for at afdække dyrenes behov. Eleverne får et
indblik i arkitektens fantasifulde univers og gør
sig overvejelser om, hvordan man designer til dyr,
når man designer et zoo-anlæg.

Sted: Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen
Tid: 1,5 time
Pris: 975 kr
Fag: Billedkunst

Sted: Dansk Arkitektur Center
Tid: 2 timer
Pris: 1.300 kr
Fag: Billedkunst, Dansk, Natur/Teknik
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Mellemtrin

Undervisningsforløb til mellemtrin
indeholder hands-on aktiviteter, som
understøtter elevernes evne til at
se koblinger mellem teori og praksis.
Nogle forløb inddrager også digital
opgaveløsning i f.eks. Minecraft.

Hvad er arkitektur?
Arkitekturundervisning lægger op til at arbejde
stedsspecifikt og med situeret læring. Hvad
sker der, når vi oplever et sted med alle vores
sanser? Vi bruger næsespejle, tager bind for
øjnene og mærker efter med hænderne, når vi
rykker undervisningen ud af klasselokalet og ud i
byens rum. Eleverne får nye kropslige og rumlige
erfaringer med byens rum og bygninger - og
dermed en fornyet oplevelse af, hvad arkitektur er.
Sted: Dansk Arkitektur Center
Tid: 2,5 time
Pris: 1.625 kr
Fag: Billedkunst
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Regnen kommer i Minecraft

Digital arkitekturtegning

Arkitektur kan løse konkrete udfordringer i vores
nære omverden som fx klimaudfordringer. Eleverne
arbejder opfindsomt i Minecraft, når de skaber
løsninger til regnvandshåndtering og udvikler
rekreative grønne åndehuller i byen. Eleverne
anvender digitale redskaber til visualisering og
præsentation. Gennem forløbet styrker eleverne
deres kompetencer i problemløsning og innovativ
tænkning.

Arkitekturundervisning er en oplagt indgang til at
lade eleverne agere eksperter på deres verden
og komme med deres bud på konkrete løsninger.
Gennem forløbet træner eleverne deres analytiske
evner og forståelse for arkitekturens virkemidler.
De arbejder med problemløsning, idégenerering
og skitsering og får styrket deres kompetencer i
at visualisere ved hjælp af et 3D-tegneprogram,
når de skal designe et rum til læring.

Sted: Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen
Tid: 3 timer
Pris: 1.950 kr
Fag: Geografi, Natur/teknik, Håndværk og design

Sted: Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen
Tid: 2,5 time
Pris: 1.625 kr
Fag: Håndværk og design, Billedkunst, Matematik

Arkitektur, matematik og broer
Eleverne skal observere, skitsere og afprøve egne
idéer med afsæt i geometriske konstruktionsprincipper. Gennem undervisningen opnår eleverne
forståelse for arkitektur, geometrisk tegning,
opmåling og konstruktion. Vores blik skærpes i
mødet med arkitektur, og pludselig kan vi se mere
end bare en bygning eller en konstruktion.
Sted: Dansk Arkitektur Center
Tid: 2,5 time
Pris: 1.625 kr
Fag: Matematik, Håndværk og design
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Udskoling
Undervisningsforløb til udskoling
er kendetegnet ved en høj grad af
involvering. Eleverne inddrages
aktivt i undervisningen og får sat
mange af deres faglige og personlige
kompetencer i spil. Der arbejdes med
autentiske cases, så eleverne kan se
en kobling mellem teori og praksis.

Bæredygtige byer
I de seneste 10-15 år er arkitektur i højere og højere
grad også kommet til at handle om bæredygtighed.
Byer og bygninger står for en stor del af vores
CO2-udledning – de er både CO2-tunge at bygge,
og så bruger de energi i form af elektricitet,
opvarmning, ventilation mm., når de er bygget
og taget i brug. Eleverne arbejder med autentiske
udfordringer, og gennem en styret designproces
opnår de kompetencer i at tænke i innovative
løsningsforslag og selv begå sig bæredygtigt.
Forløbet giver eleverne redskaber til at forstå og
debattere bæredygtig byudvikling og de visioner,
der arbejdes med nationalt og internationalt.
Sted: Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen
Tid: 2 timer
Pris: 1.300 kr
Fag: Geografi
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Jagten på fællesskabet – i Minecraft

Regnen kommer – i Minecraft

Når arkitekter arbejder med bæredygtighed, er
det ikke kun i forhold til miljø og økonomi – de
tænker også på social bæredygtighed. Hvordan
skaber man et sted, hvor forskellige mennesker
har lyst til at være? Et sted, der er inkluderende
og fremmer social mangfoldighed. Netop denne
problematik arbejder eleverne med, når de
skaber et nyt byrum i Minecraft, der giver plads
til fællesskab og inviterer til deltagelse på tværs
af generationer. Eleverne styrker gennem forløbet
deres kompetencer i problemløsning og innovativ
tænkning samt deres evner til at anvende digitale
redskaber til visualisering og præsentation.

Arkitektur kan løse konkrete udfordringer i vores
nære omverden som fx klimaudfordringer. Eleverne
arbejder opfindsomt i Minecraft, når de skaber
løsninger til regnvandshåndtering og udvikler
rekreative grønne åndehuller i byen. Eleverne
anvender digitale redskaber til visualisering og
præsentation. Gennem forløbet styrker eleverne
deres kompetencer i problemløsning og innovativ
tænkning.

Sted: Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen
Tid: 3 timer
Pris: 1.950 kr
Fag: Håndværk og design, Dansk

Sted: Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen
Tid: 3 timer
Pris: 1.950 kr
Fag: Geografi, Natur/teknik, Håndværk og design
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Flere oplevelser
for børn
I Dansk Arkitektur Center inviterer vi
til et væld af forskellige oplevelser,
der alle tager udgangspunkt i
arkitektur og design.
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Gå på opdagelse i vores skiftende udstillinger
og prøv den 40 meter lange rutsjebane. Du kan
også skabe dit eget hus i Puzzle House, udvide
din horisont med Virtual Reality og meget mere.
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Praktisk
information
Booking

Transport

Læs mere om forløbene og find alle materialer
til før og efter dit besøg på dac.dk/læring

Metrolinje M3 til Gammel Strand Station,
12 minutters gang fra Dansk Arkitektur Center.

Ønsker du at bestille et forløb, kan du kontakte
os på tourbooking@dac.dk eller telefon +45 2096
9342 (mandag, onsdag og fredag kl. 9-12).

Bus 26 fra Hovedbanegården stopper ved
Det Kongelige Bibliotek (Christians Brygge),
200 m fra Dansk Arkitektur Center.

Bestilling: Senest 1 uge før
Aflysning: Senest 3 dage før

Bus 5C fra Hovedbanegården stopper ved
Otto Mønsteds Plads (Rysensteensgade),
400 m fra Dansk Arkitektur Center.

Kontakt

Havnebus 991 og 992 stopper ved Det Kongelige
Bibliotek, 200 m fra Dansk Arkitektur Center.

Luise J. Holm-Rathje
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
+45 3154 5138 / ljr@dac.dk
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Dansk Arkitektur Center
Bryghuspladsen 10
DK–1473 København
+45 3257 1930
info@dac.dk
Åbningstider
Alle dage 10-18
Torsdage 10-21

Nyhedsbreve
Hold dig opdateret om kommende
udstillinger, inspirationsaftener
og undervisningstilbud – tilmeld
dig på dac.dk/nyhedsbrev

Følg os
@danisharchitecturecenter
#danskarkitekturcenter
#danisharchitecturecenter

DAC Podcast
Lyt med og få nye
perspektiver på byen
dac.dk/podcast

DAC App
Udforsk byen på egen hånd med
vores gratis app
dac.dk/app

dac.dk/læring

Living
architecture
and design

