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M/S BIBIANA 2016 - arkitekturworkshop 

"den eventyrlige havn" 
 
 

 
 
 
 

Vision 
- den eventyrlige havn 
 
 
Danmark er en søfartsnation, og flertallet af danskere lever ganske tæt på havet. Havnene 
har traditionelt været udlængslens og drømmenes territorium - steder for afsked og 
gensyn, hårdt arbejde og den sidste desperate hyre på en slowboat to China. Den 
naturlige udvikling i transport, industri og verdenshandel har gennem de seneste 20 år tø
mt havnene for en masse af deres traditionelle indhold, og så skal der ske noget andet. 
 - Uddrag af artikel fra Rikke Juul Gram, arkitekt MAA og partner i tegnestuen Schønherr 

 
Ved at lade børn invadere havnen og omdanne den til deres kreative område ønsker 
BIBIANA Danmark at bidrage til det andet - udtrykt i Rikke Juul Grams artikel - som skal 
afløse den tidligere brogede aktivitet af transport, industri og verdenshandel på havnen. 
BIBIANA Danmark ønsker, at voksne skal opleve, hvad børn finder på og deltage i bø
rnenes aktivitet, for selv at blive inspireret til at se nye anvendelsesmuligheder i havnen. 
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BIBIANA Danmark kommer ikke med løsninger og fortæller, hvordan havnen skal bruges. 
Det er børnene, der holder nøglen til inspirationen.  
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Opgaven til børnene lyder derfor: 
 

 
Skab nye rum på havnen og i vandet 

 
 
RUM 
 
Et rum er et sted der giver plads til 
nogen eller noget samt aktivitet. 
Det kan både være indendørs og 
udendørs, men det har en form for 
afgrænsning 
 

 
 
 
 

Metode 
- den eventyrlige havn  
 
 
Vi benytter fire teknikker:  
 

 Sanse 
 

 Skitsere 
 

 Bygge modeller 
 

 3D-tegning i virtual reality 
 
 
Sansning og krop: 
Når børn udforsker et område foregår det på en anderledes måde end når de fleste 
voksne gør det. De ser mange anvendelsesmuligheder i materialiteten, de leder ikke nø
dvendigvis efter den bedste anvendelse; de udforsker forskellige løsninger, de tænker 
med kroppen og bevæger sig på forskellige måder, de bygger af de forhåndendeværende 
materialer, og de indgår i rollespil/ lege som en metode til at afprøve områdets 
anvendelsesmuligheder. To betonpiller, der ikke er brugbare i et planlægningsperspektiv, 

fordi de stikker meningsløst lige op i luften, kan bruges til 
uendeligt mange ting, hvis man har sin egen fantasi med. 
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Tim Brown; designer og researcher indenfor kreativitet og innovation fremhæver tre 
handlinger, som børn praktiserer mere end voksne, og som er fordrende for kreativiteten; 
Evnen til at udforske kvantiteten uden frygten for at møde kritik (divergent tænkning); tæ
nkning med kroppen samt rollespil, hvor de tester situtationer og træne empati. Aktiviteter 
på M/S BIBIANA foregår i overensstemmelse med Tim Browns teori. 
 
 
Skitsere 2D: 
Alle arkitekter skitserer. Hvis man arbejder med at udvikle nye løsninger, skal man kunne 
se ting, der endnu ikke er der. En arkitekt har indre billeder af sine idéer. Disse skal 
visualiseres og deles med andre for at blive til en realitet.  
Når vi skitserer er det vigtigt, at der ikke er nogen dom over skitserne. Skitserne bliver 
personlige og afhænger af, hvilken stil og hvilke symboler, man kender og kan lide. 
 
 
Byg 3D 
I byggeworkshoppen er det netop evnen til at 'tænke 
med hænderne', der sættes i spil. Som i skitsefasen 
arbejder børnene med arkitektens nødvendighed af at 
illustrere, visualisere og synliggøre pointer og idéer. 
Mange nye idéer vil måske opstå i denne fase, og 
uklare idéer vil blive mere klare. De tvinges til at træffe 
valg, fordi der nu helt fysisk skal oprettes en løsning.  
 
 
VR 3D - immaterielt - krop  
Når man tegner rummelige tegninger i Tilt Brush er 
det som at være skulptør. Frem for at tegne føles det 
som om man bygger. Kroppen arbejder, som om man 
faktisk stod ude på havnen og byggede. Man får en 
håndværksmæssig fornemmelse for, hvad det vil kræ
ve at omsætte idéen til fysik. 
 I 3D tegningen vender man tilbage til den oprindelige 
kropslige teknik, hvor man med kroppen forholder sig 
til havnens rum.  

 
Besøgende på M/S BIBIANAs udstillinger vil på samme måde kunne forholde sig kropsligt 
til havnens rum, når de træder ind i børnenes arkitektur-tegninger, som således vil skabe 
kropslige indtryk og erfaringer hos besøgende. 

 
Divergent tænkning: 
 
Dr. George Land, medlem af New York Academy of Sciences har forsket i kreativitet siden 1960'erne og 
kom frem til, at børn har en meget god evne til divergent tænkning. Divergent tænkning er evnen til at 
udfoske kvantiteten; at få mange idéer. I 1968 gennemførte han et forsøg med 1600 børn i alderen 3-6 år 
og konstaterede overrasket, at 98 % af børnene faldt i kategorien 'geni'. Forsøget gik ud på at få så 
mange idéer som muligt til, hvad man kan bruge en papirklips til. Det samme forsøg med 1600 børn 
omkring 12 år viste, at kun 12 % havde samme evne. Blandt voksne falder 2 - 3 % i kategorien 'geni'. 
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George Land mener, at divergent tænkning som forudsætning for kreativitet er afgørende for at vi kan 
udvikle vores samfund innovativt og konstruktivt. Det, der ofte hæmmer divergent tænkning er dens 
modsætning - konvergent tænkning, hvor man forholder sig kritisk. Mange uddannelses- og 
kreativitetsforskere peger på, at det traditionelle skolesystem arbejder imod divergent tænkning, og derfor 
bremser den kreative udvikling. Konsekvensen er, at mennesker frygter dommen over deres idéer mere 
end de glæder sig ved at få dem og derfor vænner sig til at holde dem for sig selv. 
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Formål 
- den eventyrlige havn 
 
 
M/S BIBIANAs arkitekturworkshop arbejder hen 
imod formål fra folkeskolens fag dansk, matematik, 
håndværk og design samt billedkunst. Derudover 
tilgodeses folkeskolens vision om at alle børn og 
unge skal møde kunst og kultur i høj kvalitet - 
herunder arkitektur - samt Aalborg Kommunes 
skolevæsens vision 'Noget at ha det i'. 
 
Formålet for danskfaget, stk. 1 

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forstaelse af litteratur og andre æ
stetiske tekster (her: kunstværker) som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. 
Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske 
forstaelse. 
 
Fagformål i Matematik  
– Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser 
– Eleven kan anvende resonnementer i undersøgende arbejde 
– Eleven har viden om forskellige konkrete materialer og digitale værktøjer 
– Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål 
 
Fagformål i Håndværk og Design 
– Eleven som målrettet og kreativ producent og som ansvarlig deltager 
– Eleven skitserer eller formulerer enkle idéer indenfor givne rammer 
– Eleven udvikler idéer fra hverdagslivet 
– Eleven afprøver materialer og teknikker i konkrete sammenhænge 
– Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling 
 
Fagformål i Billedkunst 
– Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst 
– Eleven lærer at sanse, registrere og vurdere de nære fysiske omgivelser 
– Eleven har viden om arkitekturelementer 
– Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning 
 
Udpluk fra Aalborg Kommunes Skolevæsens vision “Noget at ha det i” 
– Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende 
– Alle har mod til at deltage i verden 
 
Mål som indgår i M/S BIBIANAs vision 
– Udvikle børnekulturen og kunst for alle børn i hele Danmark 
– fantasien og evnen til at skabe nye verdener og virkeligheder 
– videregive evnen til at udfylde 'de blå pauser' med kreativitet og fordybelse 
– bidrage til udviklingen af Danmarks mange havneområder 
– Aktører indenfor udvikling og anlæg af det byggede miljø får øje på børn som kreativ 
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ressource 
 
 

 
 
Evaluering 
- den eventyrlige havn 
 
 
Eftersom vi kun følger det enkelte barn i en kort 
periode, vil lærerne være bedre stillet overfor opgaven 
at evaluere de langsigtede mål for elevernes dannelse 
og læring. Som mål for BIBIANAs interne evaluering af 
M/S BIBIANAs arkitekturworkshop arbejder vi med den 
del af projektet, som vi har berøring med over en læ
ngere periode, og hvor vi får mulighed for at følge op på 
konsekvenserne af vores arbejde, nemlig at: 
 
bidrage til udviklingen af Danmarks mange havneområder 
 
Aktører indenfor udvikling og anlæg af det byggede miljø får øje på børn som 
kreativ ressource 
 
 
For at opnå disse mål udvides arkitekturworkshoppen med: 
 
Udstilling på Utzon Center; Center for arkitektur i Aalborg med fokus på processen 
og børnenes anbefalinger og idéer til havneudvilking 
 
Henvendelse til faglig presse indenfor arkitektur, bygge- og anlægsbranchen 
 
Afholdelse af kurser for målgruppen 
 
Afholdelse af og deltagelse i debatter på Kulturmødet på Mors. 
 
I øvrigt vil alle formidlere om bord medvirke til en open source-evaluering ved at bidrage 
med et fagligt essay efter deres ophold. De frivillige formidlere er fagligt stærke indenfor 
havneudvikling, kunst, arkitektur og/ eller teknologi. 
 
 

 
Essay 

 
Du må have en årsag til at melde dig som frivillig.  
Vi er meget interesserede i, at du udfolder den årsag i et spørgsmål, som kan undersøges om bord. 
Er du eksempelvis mest optaget af virtual reality-delen, og kontrasten mellem kroppen og det virtuelle 
rum, eller er du virkelig bidt af orange waders, klassiske havnesiloer og fiskeauktioner, er det måske 
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Formidling - Aktiviteter på havn 
- den eventyrlige havn 
 
 
Forberedelse for alle formidlere 

 Læs og gennemgå selv opgaverne i KÆRE UNGE ARKITEKTER 
 Se film om den pågældende havn 
 Læs dette undervisningsmateriale 

 
1) Aktiviteter på havnen 

 Tegn ankerpladser med kridt på asfalten (gruppevis) 
 Sansning (Lig på ryggen og bemærk hvad du oplever) 
 Lyt 
 Lav aftryk med kroppen (gør det flere gange. Kom tilbage til ankerpladsen.) 
 Vær en havfrue/ måge (vred, glad, langsom, hurtig...) 
 Vær tingfinder: Hvad kan I finde på havnen? Hvad er det? Noget I kan bruge til 

jeres modeller? 
 Tegn linier/ tværsnit af din position (prøv fra flere positioner) 
 Gå en tur hvor jeres rum skal være. Mål op med jeres skridt: Hvor mange meter? 
 BRUG HELE TIDEN ANKERPLADSEN, NÅR BØRNENE SKAL SAMLES. 

 
2) Aktiviteter med illustrationerne på bannere på dækket 

 RUM (Hvilke forskellige rum er der på illustrationerne)  
 POSTKORT (Lev dig ind i illustrationerne på dæk ligesom med postkortene. Få de 

andre med. Spil rollespil/ leg at I er der.) 
 
3) Refleksion 

 Tal om havnens historie, som de så på filmen. 
 Hvad er der sket her? Hvad skal der til at ske? Hvordan kan man aflæse det? 
 Tal om havnens rum. 
 Hvilke materialer er her brugt? Hvorfor? 
 Hvilken stemning skaber materialer / bygninger / noget bemærkelsesværdigt / det, 

man ikke lige bemærker ... 

interessant for dig at analysere børnenes arkitektur med fokus på hav-tegn.  
Har du en særlig yndlingsteoretiker, som kan bruges til at fortolke børnenes overgang fra 2D til 3D-udtryk 
eller fra den direkte materialitet til det symbolske sprog? Er du selv din egen yndlingsteoretiker med en 
vild teori, du går og ruger på, som skal undersøges og springe ud i fuld be- eller afkræftelse, så vil vi super 
gerne give dig muligheden for at boltre dig i empiri! 
 
Når du har formuleret dit spørgsmål, tager du det med om bord og gør dine opservationer. Tal om det, 
brug alt omkring dig som inspiration eller vær totalt hemmelig og som en diskret flue på væggen i de 
allermest intense situationer, og skriv så et essay i den stil, du bedst kan lide, som kan indgå i BIBIANAs 
vidensopsamling og erfaring. 
Du vil få adgang til alle essays, og vi håber, det bliver generelt oplysende og underholdende læsning. 
 
BIBIANA vil betragte dit essay som 'open source', og vi vil benytte de som værdifulde erfaringer i vores 
videre arbejde med børn, havneudvikling, arkitektur, kunst og VR. 
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 Tal om kunstværkernes rum 
 Hvilken stemning? 
 Hvilke materialer? 
 Hvilken funktion? 
 Hvordan er det anderledes end det, der er her nu (fantasi / fakta)? 

 
4) Udvikling og design af nye rum 

 Tal om det rum, I vil skabe her på havnen 
 Hvad foregår der i jeres nye rum? 
 Funktion: Lad som om (lav rollespil, hvor I tager jeres nye arkitektur i brug) 
 Begrundet form/ funktion  
 sammenhæng: Hvis det skal bruges til xxx: Hvordan skal det så udformes? 

 
 

 
 
 
 
5) Skitsering og design 

 Tegn et grundplan af havnens ledige rum, hvor I kan bygge 
 Tegn et grundplan af jeres rum på havnen 
 Skitsér det rum, du levede dig ind i i illustrationen 
 Skistér forskellige detaljer i rummet eller på havnen (hegn, skaller, dæksler, mure 

skibe...) - øvelse i at tegne let og hurtigt 
 Skitsér jeres arkitektur: Hvordan skal det udformes?  
 Husk INSPIRATIONEN fra det, vi har været igennem! 

 
Gode råd til formidler 

 Du har masser af tid. (3 timer!) Giv dig god tid til at forklare opgaven. Giv børnene 
god tid til at udføre opgaven. Tag dig tid til at have det sjovt (så har børnene det 
også!) 

 Gentagelse er en god ting: Lav gerne den samme øvelse flere gange, men med 
små variationer, fx tegn linierne fra forskellige positioner. Skitsér den samme 
genstand fra forskellige vinkler... 

 Gå gerne med i børnenes retning. Hvis det fx viser sig, at de er vilde med rollespil, 
så lad dem gøre lidt mere ud af det. 

 Spring frem og tilbage mellem aktivitet, refleksion, skitsering eller gå frem efter 
denne plan. 

 
Arbejde med divergent tænkning, eks: 
 
Brainstorm: Giv børnene 3 minutter til at brainstorme: 'Hvad kunne man gøre i / på / under vandet?'  
Idéer kan ikke være for skøre!  
Hvorfor kan det være en god idé at indrette menneskelige rum i / på / under vandet? 
Lad dem skitsere deres idéer 
Lad dem lave rollespil 
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 Ved samtale: Brug Cooperative Learning 
 Hvis eleverne er fantasifulde og crazy er det formegentlig fordi DU er det! Way to 

go! :-) 
 
 

 

 
  

 
Cooperative Learning: 
 
En god idé når man som voksen stiller et spørgsmål til en gruppe børn er, at indlægge tid til at de kan tale 
sammen i et minut 2 og 2. Efterfølgende kan man samle op og spørge dem, der 'rækker hånden op'. 
På den måde sikrer man, at alle hjerner aktiveres, og at ingen undgår at tage stilling til det, der tales om, 
hvilket er en stor risiko for i forbindelse med den gængse praksis, hvor man spørger hele gruppen og kun 
hører et svar fra dem, der rækker hånden op. 
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Formidling - Byggeworkshop og virtual reality 
- den eventyrlige havn 
 
Forberedelse for alle formidlere 

 Læs og gennemgå selv opgaverne i KÆRE UNGE ARKITEKTER 
 Se film om den pågældende havn 
 Læs dette undervisningsmateriale 

 
2) Introduktion til skib og workshop 

 Fortæl om arkitekturmodeller, materialer og virtual reality 
 
3) Byggeworkshop 

 Eleverne har tegnet i skitseblokkene, som deles ud. 
 Sæt kreativiteten fri! Tal med og hjælp eleverne undervejs 

 
4) Virtual Reality-studier 

 Introduktion til hver enkelt elev 
 Hver gruppe laver én fællestegning. Når den sidste i gruppen har tegnet, hentes 

hele gruppen ind, og eleven med googles viser de andre resultatet. (max 5 min) 
 Filhåndtering i VR-studie: Dagens mappe (16.08.15) >> Klassens mappe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Afslutning - Præsentation af modeller 

 Hvad ser vi her? Hvad er anbefalingen til dem, der skal lave havneudvikling her? 
 Notér én enkelt sætning på modellen med tusch 

 
6) Oprydning og klargøring til næste hold 

 Modeller i udstilling 
 Materialebuffet (Løbet tør: Giv besked) 

 
Logistik for byg og virtual reality-studier 

 
Intro - 15 min 

20 børn - 8 min i vr hver 
24 børn - 6 min i vr hver 
30 børn - 5 min i vr hver 
Afslutning - 20 minutter 

 
VÆR PRÆCIS MED TIDEN, så alle når det! 
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Formidling - Offentlig åbningstid 

(M/S BIBIANA og Utzon) 

- den eventyrlige havn 
 
 
Forberedelse for alle formidlere 

 Læs og gennemgå selv opgaverne i KÆRE UNGE ARKITEKTER 
 Se film om den pågældende havn 
 Læs dette undervisningsmateriale 

 
2) Introduktion til (skib // Musikkens Hus) og workshop 

 Uddel folderen 'Kære Unge Arkitekter'  
 
3) Byggeworkshop 

 Præsentation af materialebuffet 
 Sæt kreativiteten fri! Tal med og hjælp undervejs 

 
4) Virtual Reality-studier 

 Kø til VR: Navneliste. 5 minutter til hver. Opfordr' til at børn og voksne laver Kære 
Unge Arkitekter / Bygger modeller / læser bøger i verensbibliotek 

  Hjælp voksne og børn i gang med teknologien 
 
5) Afsked 

 Lad børn og voksne vise deres modeller 
 De må selv vælge, om de vil tage dem med hjem. 
 Hvad ser vi her? Hvad er anbefalingen til dem, der skal lave havneudvikling? Notér 

på modellen med tusch 
 
6) Oprydning og klargøring til næste hold 

 Modeller i udstilling 
 Materialebuffet (Løbet tør: Giv besked) 
 Filhåndtering: Dagens mappe (16.08.15) >> en mappe der hedder 'offentlig' 
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Formidling - Skoleklasser Utzon Center  
(150 min) + kl 14 - 16 på skib (120 min) 
- den eventyrlige havn 
 
 
Forberedelse for alle formidlere 

 Læs og gennemgå selv opgaverne i KÆRE UNGE ARKITEKTER 
 Se film om den pågældende havn 
 Læs dette undervisningsmateriale 

 
 

 
 
På havn - Sansning, krop, refleksion, skitsering og kunst 
 

 Pluk aktiviteter fra 'Formidling - Aktiviteter på havn' s. 6 - 7. 
 
På Utzon / på skib - Byg 3D, virtual reality 
 

 Se s. 8 'Formidling - byggeworkshop og virtual reality' 
 
Gode råd til formidler 

 Du har masser af tid. Giv dig god tid til at forklare opgaven. Giv børnene god tid til 
at udføre opgaven. Tag dig tid til at have det sjovt (så har børnene det også!) 

 Gentagelse er en god ting: Lav gerne den samme øvelse flere gange, men med 
små variationer, fx tegn linierne fra forskellige positioner. Skitsér den samme 
genstand fra forskellige vinkler... 

 Gå gerne med i børnenes retning. Hvis det fx viser sig, at de er vilde med rollespil, 
så lad dem gøre lidt mere ud af det. 

 
Tidsplan på Utzon 
 
Præsentation - 5 min 
0,5 klasse på havn 
0,5 klasse i Utzon   - 60 min 
byt - 60 min 
20 - 30 børn: 6 min i vr hver 
Afslutning alle - 25 minutter 
 
VÆR PRÆCIS MED TIDEN, så alle når det! 

 
 

 
Tidsplan på skib kl 14 - 16 
 
Præsentation - 5 min 
0,5 klasse på havn 
0,5 klasse i Utzon   - 60 min 
byt - 60 min 
max 20 børn: 4 min i vr hver 
Afslutning alle - 25 minutter 
 
VÆR PRÆCIS MED TIDEN, så alle når det! 
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 Spring frem og tilbage mellem aktivitet, refleksion, skitsering eller gå frem efter 
denne plan. 

 Ved samtale: Brug Cooperative Learning 
 Hvis eleverne er fantasifulde og crazy er det formegentlig fordi DU er det! Way to 

go! :-) 
 
 


