Oslo, 28.10.2021

BYPLANSJEFENE
Lærerveiledning høst 2021
Programmet består av 45 minutters vandring i Kvadraturen med fokus på byplanlegging og
45 minutter med praktisk byplanlegging i arkitekturverkstedet. Er klassen på mer enn 15
elever deles den i to. En gruppe begynner med vandring og en med arkitekturverksted. Etter
45 minutter bytter gruppene aktivitet
Vandringen
Området som i dag kalles Kvadraturen ble planlagt i 1624 av den dansk–norske
kongen Christian 4. Elevene får høre om hvilke tanker og ideer som var grunnlaget
for den fysiske utformingen av byen på 1600-tallet, og kan reflektere over hvordan
området fungerer for dagens behov og prioriteringer.
Arkitekturverksted
Hva er en god by? I arkitekturverkstedet er elevene selv byplanleggere og jobber praktisk
med byplanlegging og ulike problemstillinger. Med byggesettet «Byplansjefene», som består
av 700 hus i målestokk 1:200, jobber elevene i grupper og planlegger og bygger en modell av
hver sin bydel. Gruppene utformer bydelene sine med uterom, veier, plasser og gode steder
å bo. Til slutt settes alle delene sammen til en stor by. Denne byen er utgangspunktet for en
samtale mellom elevene og formidleren, som kretser rundt hva som er viktig når man skal
videreutvikle og planlegge en god by. Gjennom diskusjon og fysisk utprøving av ideene sine,
får elevene en dypere forståelse for byplan og arkitektur. De trer selv inn i rollen som
byplansjefer.
Mål
Formidlingsprosjektet gir elevene kunnskap om omgivelsene de har rundt seg. Gjennom
egenaktivitet får elevene vurdere flere av elementene som til sammen gir en god by å bo i.
Refleksjon og kritisk tanke rundt våre bygde omgivelser er viktig og har en sentral plass i
samfunnsdiskusjonen. Hensikten med formidlingsprosjektet er å gi elevene forståelse av de
ulike faktorene som påvirker hvordan omgivelsene våre formes og utvikles. På denne måten
kan de også være en del av prosessen knyttet til utformingen av sitt eget bomiljø.
Skolens læreplaner - tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap
Elevene vil i møtet med prosjektet tilegne seg kunnskap om, og refleksjon rundt, -byer,
gater, plasser og bygninger med forskjellige funksjoner. De vil få en større kulturell,
samfunnsmessig og estetisk forståelse av våre bygde omgivelser. Dette vil bidra til at elevene
kan delta i viktige diskusjoner som pågår i samfunnet de selv er en del av.
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Forslag til forarbeid
Før elevene kommer til museet kan klassen forberede seg ved å snakke om hvordan skolens
nærmiljø er bygget opp. Hvilke type bygninger finnes? Er det nok uteområder? Eller mangler
det kanskje kino eller idrettshall? Bor folk tett på hverandre eller spredt utover? Hva er
forskjellen på Oslos bydeler?
Forslag til etterarbeid
Fortsette samtalen om hva som definerer et godt sted å bo. Kanskje har elevene fått ideer til
positive endringer i nærmiljøet? Tegn enkle byplaner hvor disse forandringene er tegnet inn.
Sentrale spørsmål som kan diskuteres
- Hva gjør en by til et godt sted å bo?
- Hva gjør en by miljøvennlig?
- Hva er en bærekraftig by?
- Hvorfor er byene slik de er?
- Hvor er bygninger plassert? Hvorfor?
- Hvordan er størrelsen på gater og byrom utformet?
- Hvor mange boliger er det plass til?
- Hvordan er de ulike bydelene sammenlignet med hverandre?
- Hva skjer om vi ikke planlegger? Får vi nok skoler og gamlehjem da? Blir det plass til
biler, syklister og gående i trafikken?

Byggesettet Byplansjefene er utviklet av Nasjonalmuseets Landsdekkende program i
samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter. Foto: Brendeland & Kristoffersen
Arkitekter.

