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Undervisningsforløbet Digital Arkitekturtegning – rum til at lære sætter fokus på et 
af arkitektens arbejdsområder: at designe rum til læring og leg. Mange skoler har 
haft brug for at modernisere eller nybygge deres læringsrum ude og inde, og bru-
gerne er ofte blevet taget med på råd. Der er i de sidste 10 år blevet skabt mange 
spændende projekter med fokus på alsidige og aktive læringsformer. Med ud-
gangspunkt i en introduktion til skolens læringsrum eksemplificeret ved spændende  
og fantasifulde billeder designes i dette forløb et rum til at lære vha. analoge og 
digitale tegneredskaber. 

Formål 
Formålet med forløbet er at udvikle elevens evne til at afprøve idéer for at finde 
frem til den endelige form på et planlagt produkt, samt at give eleverne erfaringer 
med nogle af arkitektens arbejdsformer med digitale og analoge skitseringstek-
nikker. 

Forenklede fælles mål 
Der arbejdes i forløbet med følgende Fælles Mål: 

Fag: Håndværk og design. 
Kompetenceområde: Design 
Kompetencemål for 4., 5., 6. og 7. klassetrin: Eleven kan arbejde med enkle  
designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. 

Færdigheds-og vidensmål: 

Ideudvikling - fase 1 
•  Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder 

med digitale værktøjer. 
• Eleven har viden om skitsers formål og struktur. 

Ideafprøvning - fase 2 
• Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion. 
• Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser. 
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Fag: Billedkunst. 
Kompetenceområde: Billedfremstilling 
Kompetencemål for 3., 4. og 5. klassetrin: Eleven kan eksperimentere med og 
udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering. 

Færdigheds- og vidensmål: 

Skulptur og Arkitektur – fase 1 
• Eleven kan fremstille billeder med arkitekturelementer. 
• Eleven har viden om arkitekturelementer. 

Skulptur og Arkitektur – fase 2 
• Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning. 
• Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger. 

Forslag til læringsmål 
Eleverne kan korrekt skitsere og forklare deres idéer visuelt inden for opgaveop-
lægget om skolens rum. 
Eleverne kan ved hjælp af håndtegning og det digitale tegneprogram udvikle og 
skitsere enkle idéer. 

Før-under-efter 
Forløbet Digital Arkitekturtegning – Rum til at lære beskæftiger sig med et af 
arkitekturens arbejdsområder - rum til leg og læring. 

Forløbet er bygget op omkring en før-, under- og efter-del, hvor eleverne over-
ordnet arbejder med tre forskellige metoder: analyse, analog og digital skitsering 
og formidling via udstilling. 

Før-delen løftes af klassens egen underviser hjemme på skolen, og foregår som 
lærerpræsentation, gruppearbejde og individuelle opgaver. Under-delen afvik-
les ved en underviser fra DAC – enten i Dansk Arkitektur Center eller ved besøg 
på skolen. Efter-bearbejdningen sker ved klassens egen underviser (tilbage) på 
skolen. 

Forløbet byder på mange forskellige arbejdsformer. Foruden læreroplæg og 
individuel og gruppevis opgaveløsning arbejdes med hands-on-aktiviteter både 
indendørs og udendørs. Materialet har desuden en dialogbaseret tilgang, og der 
lægges op til, at eleverne byder ind og reflekterer undervejs. 

Før 
Lærerens og elevernes forberedelse 
(Omfang: ca. 5-6 Lektioner) 
Det indledende forløb varetages af klassens egen lærer og danner optakt til be-
søget af underviseren fra DAC. Læreren tager afsæt i Før-materialet fra DAC.
 
Undervisningen er bygget op omkring en PowerPoint-præsentation ved læreren 
og en række opgaveark, som anvendes af eleverne. PowerPointen er udviklet 
med tilhørende noter. PowerPointen er tilrettelagt, så eleverne præsenteres for 
og inviteres til en dialog om læringsrum ude og inde. Der tages afsæt i Power-
Pointens billedmateriale om læringsrums arkitektur og elevernes personlige og 
lokale kendskab til skolens rum ude og inde. 

Opgave 1, opgave 2, opgave 3 og plancheskabelonen er det efterfølgende arbejde 
og beskrives nedenfor. 
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Opmåling og undersøgelse
Med afsæt i PowerPoint-oplægget får eleverne til opgave først at opmåle et 
konkret område på skolens grund - ca. 10 x 10 meter et sted i skolens uderum. 
Eleverne skal arbejde i grupper af 4-5 elever. Eleverne skal med hjælp fra opgave 
1 indsamle informationer og nedfælge sansninger omkring det konkrete område. 
Herefter skal eleverne skitsere området og samle det hele i plancheskabelonen. 
Eleverne kan med lærerens hjælp vælge 4 - 5 byggegrunde og fordele sig, såle-
des at der skabes forskelligartede rum til at lære. 

Tip: Læreren bør på forhånd have (valgt) forberedt sig i forhold til de 4-5 bygge-
grunde, således at man kan forklare eleverne, hvor de skal arbejde. Byggegrun-
den er tænkt som et 10 x 10 meter rimeligt frit areal, således at eleverne kan 
opmåle og markere med snor eller lign. 

Der må som udgangspunkt gerne være bænke, skure eller andre elementer i 
rummet, som eleverne kan ”fjerne” (se bort fra), når de designer deres nye rum 
til at lære. Byggegrunden kan evt. også grænse op til en bygning, således at det 
nye læringsmål kobler sig til noget eksisterende. 

Læreren kan med fordel introducere opgaven udendørs og gå en tur rundt på 
skolen og vise de forskellige steder, hvor eleverne kan vælge sig en byggegrund. 
Vær tydelig i forhold til, at byggegrunden er udgangspunktet for det videre arbej-
de i det digitale tegneprogram Tinkercad (introduceres ved opgave 3). 

Lad eleverne være 4-5 stykker om hver byggegrund, og lad dem arbejde sammen 
om at løse opgaven således, at der opstår en dialog mellem eleverne. Derfor skal 
eleverne kun have et opgaveark pr. gruppe. Gruppen skal desuden tage fotos af 
deres byggegrund og omgivelserne og efterfølgende printe dem. 

Plancheskabelonen
Plancheskabelonen har til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem elever-
nes registreringer og det forestående designarbejde i Tinkercad med DAC-un-
derviseren. Den hænger sammen med opgave 1 og danner basis for gruppens 
arbejde.

Tip: Gruppen skal kun ”udfylde” én planche. Udfyldningen af planchen skulle gerne 
give mulighed for dialog og en yderligere refleksion blandt eleverne. Planchen kan 
føles som en gentagelse af opgave 1, men det anbefales alligevel, at grupperne 
arbejder med den, da den kan samle eleverne ved et bord og bearbejde de opga-
ver og øvelser, de har foretaget udendørs ved deres byggegrund. 

Den udfyldte planche skal bruges sammen med DAC-underviseren i Under-forlø-
bet og skal derfor medbringes ved undervisningen gennem hele forløbet. 
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Brainstorm: Ideer til et nyt uderum til læring
Brainstormen har til formål at hjælpe eleverne med at idégenerere. Brainstormen 
er en metode til at indfange, konkretisere, udvikle og visualisere idéer. Den kan 
udformes som enkelte ord, sætninger eller små skitser. Fokus er at åbne op for 
idéer og ikke låse sig fast i processen. Idéerne skal koble sig til det læringsrum, 
som eleverne skal arbejde med. Eleverne skal arbejde med brainstorm individuelt 
og tage afsæt i deres eget yndlingsfag. 

Tip: Hvis eleverne ikke har erfaring med brainstorm eller mindmap så lav en 
indledende fælles-brainstorm på tavlen. Her kan tre eksempler konkretiseres: ét 
ord (eks. ”stol”), én sætning (eks. ”observationstårn til at se skolen fra” og en 
tegnet skitse.  Lad eleverne komme med input og noter på tavlen. 
De færdige brainstorms skal medbringes til undervisningsdagen med Dansk Arki-
tektur Center sammen med plancheskabelonen.

Tinkercad – brugerprofil og træning
Opgave 3 er et selvinstruerende kursus i det digitale tegneprogram Tinkercad. 
Hver elev opretter deres egen profil i programmet og får adgang til en række små 
tutorials, som de kan studere på egen hånd. Programmet tilbyder også en række 
øvelser, som eleverne også skal gennemgå på egen hånd. 

Brugerprofil:
Elevernes brugerprofiler oprettes af eleven selv på følgende måde: 

•  Eleven går ind på www.tinkercad.com og klikker på sign up i øverste højre hjørne 
• Eleven udfylder med deres mailadresse (skolemail eller egen mail)
•  Eleven udfylder med deres fødselsdato (fødselsår skal skrives som 2005  

– eller ældre)
• Eleven udfylder password/login 
• Brugerprofilen er nu oprettet, og eleven kommer direkte til Tinkercad-forsiden

I hovedmenuen under LEARN findes Step-by-Step Lessons og Tinkercad  
tutorials & how-to’s (nederst på siden – og på Engelsk). 

Eleverne kan med fordel se den korte Tinkercad tutorialfilm Quick overview, som 
giver en fin intro til programmet.  

•  Herefter skal eleverne, som minimum, gennemføre Step-by-step 1-3 (ud af 6) 
– Learning the moves, Camera controls og Creating Holes
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Materialer
For at gennemføre Før-forløbet har skolens lærer brug for at tilvejebringe  
nedenstående materialer. 

Print
• Opgaveark – opgave 1, 2  og 3 til download 
• Plancheskabelon til opgave 1 til download printes i A3 

Redskaber 
• Målebånd til opmåling af byggegrund
• Kraftigt tape eller snor og pinde til afmærkning af byggegrund
• Skitsepapir og underlag
• Skriveredskaber + evt. farveblyanter
• Kontorelastikker til at samle og opbevare elevernes papirer 

Digitalt udstyr 
•  Mobiltelefon eller kamera til fotografering af byggegrund  

(eleverne kan evt. bruge egen mobiltelefon)
• Adgang til printer 
• Computer med oprettet profil i Tinkercad 

Under 
Undervisning ved dansk arkitektur center (omfang: 4 lektioner) 
Ved besøget af underviseren fra Dansk Arkitektur Center samles der op på 
elevernes analyse og deres gjorte erfaringer med afsæt i deres udfyldte planche-
skabelon. 

De indledende øvelser kobles til en arkitekturfaglighed, og gennem nye øvelser og 
opgaver vil eleverne opleve en række bud på arkitektens designproces og arbejde 
med skitsering – fra ”analog til digital” til ”digital med analog på”. 

Der vil være fokus på form og funktion, når eleverne arbejder med opgaven med 
at designe et nyt, spændende og fantasifuldt rum til at lære på skolens udeare-
aler. Undervejs vil eleverne blive udfordret med nye problemstillinger/benspænd, 
som de skal arbejde med at finde løsninger på. 

Undervisningsdelen med DAC afsluttes med, at elevernes løsninger præsenteres 
for resten af klassen og processen evalueres.
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