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Undervisningsforløbet ’Boliger til Mars, Månen eller Middelfart’ er tilrettelagt 
som et kortere problemorienteret forløb til faget Design og arkitektur. Forløbet 
skærper elevernes opmærksomhed på vores krav til boligen. Derudover skal 
eleverne arbejde i en reflekterende og eksperimenterende designproces med 
begrebet trivsel, der skal munde ud i et konkret boligkoncept.

Forløbet er bygget op omkring en forberedende del som afholdes ved egen 
underviser på skolen, et besøg i Dansk Arkitektur Centers udstillingen A 
Space Saga, og en workshop med fokus på eksperimenterende løsninger, 
konkretisering, færdiggørelse og præsentation af konceptet i Dansk Arkitektur 
Centers undervisningslokale Educatorium – i alt 2 timer. 

VARIGHED: 
4-5 moduler

Boliger til Mars, Månen 
eller Middelfart
Undervisningsvejledning
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Baggrunden for undervisningsforløbet er udstillingen A Space Saga, som 
vises i Dansk Arkitektur Center frem til d. 4. september 2022. Bag udstillingen 
står SAGA Space Architects, der siden 2018 har arbejdet på udviklingen af 
månehabitatet LUNARK. I 2020 blev LUNARK testet under en knap 60-dages 
mission i Nordgrønland, hvor Sebastian Aristotelis og Karl-Johan Sørensen 
opsatte habitatet og herefter boede i det. 

Månehabitatet demonstrerer, hvordan tekniske løsninger, der er udviklet til 
bosættelse på fremmede planeter, også kan være brugbare på kloden – og 
til tider måske endnu mere relevante for de presserende udfordringer her på 
Jorden. Med den globale pandemi er LUNARK-missionen desuden blevet sat 
i et helt nyt og interessant perspektiv. For hvordan tænker vi bolig, og hvor-
dan sikrer vi trivsel, når de ydre omstændigheder udfordrer os til at tænke i 
helt nye løsninger?
 

Baggrund

Undervisningskoncept
Eleverne arbejder i undervisningsforløbet eksperimenterende med designpro-
ces – herunder forskellige research metoder, konceptudvikling og præsenta-
tion/kritik. Omdrejningspunktet er et konkret brief og månehabitatet LUNARK 
som et eksempel på aktuel dansk arkitektur. En arkitektur, der i sig selv 
skubber til fagets grænser og peger på, hvordan arkitekturen også er tæt 
forbundet til æstetikken, sanserne og kunsten. 

Som en overordnet problemstilling spørger vi eleverne:

Hvordan kan vi med arkitektoniske, kunstneriske og psykologiske virkemidler 
skabe rammer for trivsel, når vi arbejder med boligen?

Foto: Space Saga Architects
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1. En underviservejledning 
Undervisningsvejledningen er en introduktion til forløbet  

2. Et brief 
Briefet er den opgave eleverne skal løse i grupper af 2-3. Her præsen-
teres eleverne for den konkrete opgave, for designprocessen og gives 
inspiration til den indledende research og idégenereringsfase. 

3. En plan 
Som del af briefet udleveres også en arbejdsplan med en designpro-
ces-model. Planen kan justeres af underviser, så der skrues op og ned 
for elementer som introduktion til designproces og de forskellige fase 
afhængig af hvor øvede eleverne er i deres undervisning. 4 modul vil 
foregå i Dansk Arkitektur Center til et 2 timers undervisningsforløb. 
Husk at booke jeres besøg minimum 14 dage i forvejen.  

4. En film 
Sammen med briefet og planen får de studerende med en kort film et 
blik ind i arkitektens arbejdsproces. Her møder de studerende medstif-
ter og ledende arkitekt i SAGA Space Architects Sebastian Aristotelis, der 
med egne ord udfolder konkrete metode, kriterier for elevernes opgave 
og en præsentation af sitet de skal arbejde med.  

5. Et undervisningsbesøg i Dansk Arkitektur Center 
Eleverne arbejder forud for deres undervisningsbesøg i Dansk Arkitek-
tur Center med materialet og de indledende designfaser. I Dansk Arki-
tektur Center medbringer de deres første idéudkast- og skitser. Efter et 
besøg i udstillingen A Space Saga og et kig ind i LUNARK skal eleverne 
med feedback fra DAC-underviser og erfaringer fra udstillingen kon-
kretisere deres færdige koncept. Her kan de desuden lade sig inspi-
rere af forskellige elementer og materialer, som præsenteres i Dansk 
Arkitektur Centers undervisningslokale Educatorium. Afslutningsvis 
får udvalgte grupper mulighed for at præsentere deres koncepter og 
modtage kritik i plenum.  

6. Efter 
Efter besøget i Dansk Arkitektur Center kan koncepterne bearbejdes 
yderligere tilbage på skolen i form af ex. mock-up eller præsentations-
model.  
 

Undervisningskonceptet er 
bygget op omkring:
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Eleverne vil i forløbet opnå erfaringer med at:
• analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat 

med særligt fokus på LUNARK
• sammenholde arkitektureksempler fra forskellige perioder (Buckminister 

Fuller, Norman Foster, BIG)
• sætte ord på kropslige erfaringer med design og arkitektur særligt i 

forhold til overvejelser omkring trivsel
• identificere et designproblem og gennemføre en designproces via opga-

vebrief og designproces-model
• generere design- og arkitektur-idéer med afsæt i research
• undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige 

parametre og ved hjælp af forskellige metoder som præsenteret ved 
Sebastian Aristotelis

• kombinere resultaterne af idégenerering og undersøgelser i et konkret 
designkoncept

• formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser 
visuelt og mundtligt. 

Læringsmål

Projektet er støttet af Statens Kunstfond


