
1 
 

Den eventyrlige havn – en drejebog. 

Undervisningsforløb i havneudvikling 3. – 6. klasse 
Varighed cirka fire timer. 
 
Præsentation 
Trollesalen på Marstal Søfartsmuseum er fra ultimo marts og indtil medium oktober indrettet som 
et arkitekturværksted med materialer og værktøj, og der er opstillet udstillingsmoduler med de skif-
tende udstillinger af elevernes modeller.  
 
Det er Bibiana, der med deres udstilling, dekorationer, værktøj og forløbsbeskrivelser, har stillet 
deres projekt til rådighed for Marstal Søfartsmuseum i perioden. Og det følgende er en kort dreje-
bog, så man som lærer selv kan gennemføre forløbet med sin klasse. Vi anbefaler dog, at man er 
to lærere om en klasse, da det er vigtigt med hjælp til elever under selve produktionen. 
Virtuel reality introduceres og betjenes af en medarbejder fra museet.  
 
Læs mere i M/S BIBIANA 2016 – EN ARKITEKTWORKSHOP ”DEN EVENTYRLIGE HAVN” på 
museets hjemmeside. Heri er der en fyldig gennemgang med målbeskrivelser og refleksioner over 
forløbet. 
 
Som forløbet er skitseret i denne drejebog er tidsforbruget cirka fire timer, inklusiv 40 minutters 
pause, en kort og en lidt længere til f. eks. madpakker. 
 
 

 
Forløbets hovedpunkter 
 

 Velkomst og introduktion 

 Havnen: refleksion - registrering 

 Design: mindmap – skitsering 

 Byggefase/ Virtual Reality 

 Præsentation 

 Afslutning 
 
 
 
 
 
Velkomst og introduktion 
Eleverne får at vide, at de skal forestille sig, at de er arkitekter, og at de vil få en helt særlig 
opgave, de skal løse. Men først skal de vide noget om arkitektur. 
 

 Stil spørgsmålet: Hvad er arkitektur? 
 
(Bygninger: huse, bygninger, skoler…… Indendørs: køkken, stue, klasselokale....... Uden-
dørs: Parker, torve, veje, bevægelse gennem byer og områder). 
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 Fortæl: En arkitekts opgave er at skabe rum og oplevelser. Definitionen på et rum 
er: 

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

 Stil spørgsmålet: Hvad afgrænser rummet, vi sidder i? 
 

 Fortæl: Arkitektens vigtigste redskaber er hans ideer, fantasi og sanser, at kunne 
overføre disse til skitser og modeller, som man kan bygge efter. 

 

HAVNEN 
Før I bevæger jer ud på havnen får eleverne at vide, at det er på havnen, de skal lave arki-
tektur. Derfor skal I på havnen at få ideer og registrere. 
Nu bevæger I jer ud på havnen. Medbring skitseblokke/papir, blyant og kridt. Hvis der er 
tid, er det en god ide at gå langs hele havnen.*  
I skal nu finde et sted – et område, hvor der kan registreres. Det kunne f.eks. være Erik-
sens Plads, der ligger lige over for museet. 
 

Her stopper I op på et markeret samlingspunkt og reflekterer /fantaserer om, hvordan man 
kunne tænke sig havnen  
 

 Stil spørgsmål: 
Hvad sker der på havnen? 
Hvad betyder en havn for jer? 
Kan I lide at være her? hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvad kunne I tænke jer, her skal være? Begynd at tænke over det, så tager I det i grup-
perne senere. 

 

REGISTRERING 
 

 Fortæl: Registrering er en meget vigtig del af det at være arkitekt. Det er her, man 
skal bruge sine sanser og gå på opdagelse på området. – det valgte område. 

 
På stedet inddeles eleverne i grupper på fire til fem. 
De skal nu lave/vælge en ‘‘ankerplads’’. Et sted de skal vende tilbage til, når de skal sam-
les i gruppen.  
Bed dem om 

 at vælge en genstand eller tegne den på grunden 

 at vælge et navn til gruppen. Navnet skal selvfølgelig have noget med havnen at 
gøre, og må selvfølgelig gerne være fantasidyr/ting.. ALT er tilladt (5-7 min) 

 
*Hvis I har haft tid forinden, kan I samle muslingeskaller på stranden, som i kan bruge som 
dekoration på modellerne. 
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Nu skal man så lave den egentlige registrering. Sanserne skal i brug.  
Først følesansen. Ideen er at få fokus på materialet, genstandene er lavet af og ikke selve 
genstanden, som man opfanger med øjet. 
 
KONGENS EFTERFØLGER med FØLESANS 
Elevene/grupperne stiller op til Kongens Efterfølger i række foran læreren, som forklarer, 
hvad legen går ud på. Fortæl, at det vigtigste er, at man altid skal gøre, som du gør, og at 
ALLE skal holde øje med den foran sig, da man skal se, hvad de gør og gøre det samme. 
De får at vide, at de skal lægge mærke til alt, hvad de rører ved og træder på. 
Når de er færdige, skal de tilbage til deres ankerplads. Her skal de i gruppen skrive alt det 
ned, de har rørt ved og trådt på, også hvilket materiale, de var lavet af. (ca. 10 min.) 
Når de er færdige, tager man en fælles runde, hvor hver gruppe læser højt og fortæller 
hvilke materialer, de har rørt ved. 
 
LYTTESANSEN 
Eleverne lægger sig ned på ryggen/sidder med lukkede øjne i cirka to minutter og lytter til 
hvilke lyde, der er på havnen.  
LUGTESANSEN 
Prøv eventuelt det samme med lugtesansen 
Eleverne vender tilbage i grupperne og skriver alle de lyde/lugte, de opfangede. 
Øvelsen slutter af i en fælles runde, hvor grupperne læser højt. 
 
Herefter går man tilbage Trollesalen på museet. 
 
 

 
DESIGNFASEN 
Nu skal eleverne i gang med at designe. De skal skabe noget til Marstal Havn, der enten 
forstærker noget, der er her, eller kan være med til at gøre havnen til noget eventyrligt og 
spændende for dem, der bor her. Opgaven er at skabe rum på havnen og i vandet og ska-
be en forbindelse mellem dem.  Se folderens forside, der illustrerer opgaven. 
 

  Stil spørgsmålet: Hvad savner havnen, synes I? 
 Eleverne får nu i grupperne 10 minutter til at lave en mindmap 
med alle deres ideer. Alle ideer er tilladte. Intet er for vildt eller 
skørt.  
Når de ti minutter er gået, skal de i gruppen blive enige om 
den ide, de vil arbejde videre med. 
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SKITSERING 
Eleverne skal nu skitsere deres ideer ned. Først som en plan.  
Fortæl: På en plan/ plantegning ser man tingene fra oven. Man skal kunne se, hvor man 
befinder sig : på havnen, på  eller under vandet. 
 
 

 
 
 
Eleverne skal også tegne en opstalt af deres tegning. 
Fortæl: På en opstalt ser man rummene fra siden. Så kan man se, hvordan man bevæger 
sig rundt i den. Fra land til vand, til under vand.  
For at få en fornemmelse og forståelse af det rumlige i deres projekt, kan de prøve at teg-
ne det fra flere sider. 
 
 
BYGGEFASEN - VR 
Eleverne skal nu bygge deres skitser i fysisk form. Det er en god ide, at de i grupperne 
fordeler, hvem, der bygger hvad i projektet. De skal tegne det samme i VR’en. De finder 
materialer i ”materialebuffeten”. De bruger limpistoler til at lime med. 
 I assisterer med at få materialet til at blive det, de ønsker. Pas på med knivene, bladet 
skal altid være inde, hvis den ikke bruges. 
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Når byggefasen er startet, starter også Virtual Reality. Èn gruppe ad gangen kommer til 
VR’en. Nu skal de sammen forsøge at tegne projektet i VR, hver elev sin del. Tiden forde-
les, så alle får samme tid. Cirka fire minutter pr. person.  
Ved gruppeskift gemmes tegningerne i VR. Gå i menuen og find ”save”. 
Tryk og tag et billede af modellen og den gemmes på harddisken. 
 
 
De bygger, indtil der er 30 minutter tilbage. Først 10 minutter til at rydde op. Alt, der kan 
genbruges, gemmes i de dertil hørende kasser. 
 
 
 
PRÆSENTATION - AFSLUTNING 
Gruppernes projekter bliver placeret på hver sin udstillingskasse. Nu skal grupperne præ-
sentere deres projekt. De får fem minutter til at forberede sig på, hvad de skal sige. 
De stiller sig med modellen, så alle kan se den, og så fortæller de, hvad de har skabt og 
hvorfor. Hvilke materialer, der er brugt, om, hvordan man ankommer og om forbindelser 
mellem vand og land.  
 HUSK ALTID at rose deres ideer. Find enkelte elementer i projektet og fremhæv dem.  
Vær nysgerrig og få dem til at fortælle deres ide. Hvis ikke de er helt færdige - sker tit - så 
få dem til at fortælle, hvad de mangler. Hvad de ville have gjort, hvis der havde været me-
re tid. 
Eleverne må selv vælge, om De vil have deres modeller med hjem eller lade dem stå i ud-
stillingen. Som afslutning får alle et diplom og en plakat med sig hjem. 

 

Besøg museets model af havnen som den så ud for næsten 200 år siden. Modellen står i Havne-

rummet, også 1.sal. 

 
 

 


