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Digital arkitekturtegning 
Præsenter eleverne for forløbets formål og faser
Undervisningsforløbet Digital Arkitekturtegning – Rum til at lære har til formål 
at klæde eleverne på til at idégenerere og komme med nye designforslag til et 
læringsrum udenfor i deres skolegård. Elevernes mål er således at designe et 
udendørs læringsrum til undervisning med afsæt i en række indledende øvelser.

Undervisningen foregår blandt andet ved et besøg fra en underviser fra Dansk 
Arkitektur Center, men forud for besøget skal eleverne forberede sig gennem 
følgende fase:

• PowerPoint og diskussion
• Undersøgelse og registrering
• Brainstorm
• Øvelser i det digitale tegneprogram Tinkercad

Hvad er arkitektur? 
Dialog om hvad arkitektur er
Spørgsmål: Ved I hvad arkitektur er og hvad en arkitekt arbejder med?

Lad først eleverne komme med deres bud, imens de kigger på billedet – sæt 
derefter evt. flere ord på for at elevernes forståelse nuanceres.

Arkitektur er alt fra indretningen af et lille rum til udformningen af en stor by. Det 
er det hus, du bor i, skolen du går på, biografen, legepladsen, parken, bustermi-
nalen og rådhuset.

Arkitektur er både bygninger og mellemrummet mellem bygninger – landskabet 
eller byrummet. Fælles for arkitekturen er, at det handler om designet af de rum, 
vi færdes i. 

Dialog om hvilke rum, der findes på jeres skole. 

Fotos (fra venstre mod højre)

Foto: Bevægelsesrum - Skåde skole i Århus. Kim Wendt/Arkitektur & design: 
Rosan Bosch

Foto: Klasseværelse - Idestrup Privatskole 

Foto: Plan over landskab/område ved en skole i Danmark (Arksite)

Foto: Bygninger - Skolen ved Sundet på Amager (Arksite)
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Hvordan ser jeres rum til at lære ud? 
Dialog om hvilke rum eleverne lærer i – ude og inde
Fokus: At eleverne lærer mange steder på skolen og på mange måder 

Dette er en indledende snak om rum til at lære, som foldes ud i de følgende 
slides. Snak med eleverne om de forskellige måder at lære på. Læringsmåder: se, 
lytte, røre, gøre. Hvilke erfaringer har de og hvilken læringsformer foretrækker de 
selv? 

Ligner jeres klasseværelse dette? 
Det traditionelle rum til at lære
Dialog om hvordan det mest almindelige rum til at lære - klasseværelset - ser ud 
på mange skoler. Snak med eleverne om, hvornår deres skole blev bygget, og at 
byggeriet er tegnet af arkitekter. 

Spørgsmål: Hvorfor ser klasseværelset ud som det gør? Firkantet rum med fir-
kantede borde og en tavle?

Foto: Arkivfoto, VIA University College. Fotograf: Ole Hartmann Schmidt.

Hvilken type andre rum har i på skolen 
Dialog om hvilke andre typer lokaler/rum til at lære en skole indeholder.
Lad eleverne komme med bud på hvilke undervisningsrum, der findes på deres 
skole.

Fysiklokalet
Spørgsmål: Hvordan adskiller dette rum sig fra andre rum på skolen? Hvorfor ser 
det ud, som det gør?

Dialog om hvorfor rummet ser ud som det gør, og er indrettet som det er – en 
snak om funktioner.

Foto: Idestrup Privatskole

Ser jeres gymnastiksal sådan ud? 
Gymnastiksal - Rathlouskolen i Odder 
Fokus: En gymnastiksal er oprindelig indrettet til en type undervisning, men kan 
også bruges på andre måder.

Spørgsmål: Ser jeres gymnastiksal sådan ud? Hvordan kunne rum til gymnastik-
timer ellers se ud? Hvordan kan man lære fx matematik i en gymnastiksal?

Foto: Troldtekt A/S / Martin Tørsleff
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Hvilke fag har man i de her lokaler? 
Andre typer læringsrum
I kommende afsnit vises fotos af andre typer rum til at lære for at spore eleverne 
ind på, at der findes mange nye typer rum til at lære og ikke kun det traditionelle 
klasseværelse eller faglokale.

Ørestad Gymnasium
Fokus: At nogle rum indeholder flere rum i rummet, og at et rum ikke nødvendig-
vis afgrænses af fire vægge, et loft og en dør. 

Spørgsmål: Hvor mange rum i rummet kan I få øje på? Hvordan tror I, at eleverne 
bruger disse rum? Har I nogen ideer til, hvordan man kan bruge trapperummet?

Foto: Adam Mørk/Arkitektur og design: 3XN

Et klasseværelse med udsigt 
Ørestad Skole
Dialog med eleverne om at selv et lille rum kan give mulighed for at opholde sig 
flere steder.

Spørgsmål: Hvordan tror I, at det er at opholde sig i dette rum? Hvor vil I helst 
opholde jer? Hvordan tænker I, at dette rum kan bruges? 

Foto: Kontraframe/Arkitektur og design: KHR Arkitekter

Siddemøbel og rumdeler 
Fokus på at læringsrum kan have andre formsprog og give mulighed for 
varierede sidde-ligge muligheder
Spørgsmål: Hvad synes I om dette rum? Kunne I forestille jer et klasseværelse 
designet på denne måde? 

Foto: Kim Wendt/Arkitektur & design: Rosan Bosch 

Hvad synes i om dette rum?
Hulen – et sted til ro og fordybelse
Rum fra Vittra skole i Stockholm designet af Rosan Bosch.
Spørgsmål: Hvordan er stemningen i dette rum. Hvordan kan dette rum bruges til 
at lære? 

FOTO: KimWendt / Rosan Bosch Studio
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Udendørs – hvordan ser skolens rum til at lære 
ud udendørs?
Flere muligheder for læring og leg 
Elevernes opgave er at designe et rum til at lære på skolens udearealer, og de 
følgende slides har til formål at præsentere et par projekter, hvor arkitekter har 
arbejdet med at skabe flere muligheder for læring og leg. Billederne viser store 
helhedsprojekter, men billederne giver også muligheder for at dykke ned i detal-
jen og snakke om de enkelte elementer i udearealerne og hvilke muligheder for 
aktiviteter, de rummer.

En helt almindelig skolegård 
Bakkeskolen i Hørning
En almindelig skolegård. Det traditionelle uderum.
Spørgsmål: Hvad kan man lege/lære i denne skolegård? Har I nogen ideer til 
hvordan, man kunne ændre denne skolegård, så der er flere muligheder for leg og 
læring?

Foto: Jacob Vestervig

Bellahøj skole før ombygning 
Bellahøj Skole i København – før
Arkitekternes opgave var her at designe rum til at lege og rum til at lære 
udendørs. Uderummet skulle give elever og lærere mulighed for flere aktiviteter.
Arkitekter: Keinicke og Overgaard

Fortæl eleverne, at dette er et luftfoto som skolens udeareal så ud, før arkitek-
terne har været i gang. Fortæl eleverne, at de skal prøve at huske billedet, da 
næste billede viser, hvordan området nu ser ud.

Foto: Bellahøj Skole

Bellahøj skole efter ombygning 
Bellahøj Skole i København – efter
Der er tryllet med arkitekturen – arkitekten har ændret verden en lille smule og 
givet beboere og elever nye måder at anvende området på. 

Dialog med eleverne om forskellen på før- og efter-billedet. 

Spørgsmål: Kan I se, hvilke ændringer i uderummet arkitekten har designet?  

Foto: Bellahøj Skole
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Bellahøj skole – tæt på 
Bellahøj Skole - fortsat
Spørgsmål: Hvad synes I, at de farvede felter kan bruges til? Og hvordan kan de 
bruges til at lære? Har I ideer til, hvad man kan lære?

Foto: Bellahøj Skole

Elever på fjordholm skole kom med ideer  
til skolens nye skolegård 
Fjordskolens skolegård - før
Fokus: At få kendskab til projekter, hvor andre elever har været inddraget i 
designprocesser. Og vise at skoleelever og andre brugere er vigtige at lytte til, 
når de fysiske omgivelser skal designes. 

Fjordskolen i Nakskov deltog i kampagnen Drøn på skolegården og vandt. 

Drøn på skolegården er en kampagne, hvor skoler kunne komme med forslag til 
ændringer af deres skolegård for at skabe mulighed for flere aktiviteter og mere 
bevægelse. Eleverne på skolen var med til at komme med ideer. 

Realdania, Kræftens Bekæmpelse og Lokale og anlægsfonden står bag Drøn på 
skolegården. 

Foto: Lolland Kommune

Fjordholm skoles skolegård før og efter 
Fjordskolens skolegård - efter
Fortæl eleverne om projektet ud fra nedenstående note:

Voldanlæg bliver bevægelsesforløb 

Med projektet var tanken at bruge Nakskovs byvoldsruin og bastioner som afsæt 
for at lave et grønt bevægelsesforløb, der løber ind gennem skolegården og tager 
udgangspunkt i byvoldens historie og bastionernes markante, trekantede fors-
varsværker.

Bastionerne er udviklet til læringsrum, og på sigt skal også voldruinen renoveres 
og synliggøres. En ny multibane giver mulighed for bevægelse, samtidig med at 
boldspillernes behov bliver tilgodeset. Og ikke mindst giver et udekøkken og en ny 
amfi-scene mulighed for ophold, ude-undervisning, trampolinhop og skøjteløb.

Foto: Lolland Kommune
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Hvordan kan man lære udenfor?
Ideer til uderum med mulighed for læring
De følgende slides viser en række elementer fra forskellige uderum med mere 
konkrete bud på læringsmuligheder. 

Formålet er at aktivere elevernes fantasi, således at de kan tænke videre i - 
også i skæve forslag - når de selv skal i gang med at designe.

Tag en hoppetur
Trampolin i Rusland 
”Fast Track Trampoline Sidewalk” -designet af Salto Arkitects

Spørgsmål: Kunne I tænke dig en hoppetur? Hvad kan I lære, imens du hopper? 
Kan man hoppe 3-tabellen? 

Foto: Salto Architects

Skyd til mål med dit skrald
”Spielplatz Democracy”
Spørgsmål: Har I set noget lignende? 

Skyd til mål med dit skrald og hold byen eller skolen ren på en sjov måde. 

Note: Projektet Spielplatz forsøger at opmuntre forbipasserende til at opføre 
sig anderledes ved at male genkendelige orange linjer på fortovene. Projektet 
er et forslag til en kreativ transformation af det offentlige rum. Den fokuserer 
på alle mulige forskellige sportsgrene, der kan spilles perfekt på gaden, med lidt 
hjælp fra kunstneren. Det her er den basketball version, men flere versioner er på 
listen. Creative Democracy gennemfører kunstneriske undersøgelser og aktioner 
i det offentlige rum. Med en deltagende tilgang, eksperimenterer de med byen og 
dens muligheder.

Foto: Creative Democracy

Kan man lave gruppearbejde her?
Byrumsmøbel på DAC
Spørgsmål: Kunne byrumsmøblet være et eksempel på en ny måde at tænke mø-
bler i byrummet eller på skolen? Hvorfor tror I at arkitekten har designet byrums-
møblet på denne måde? Hvorfor har arkitekten ikke valgt at sætte en almindelig 
bænk på stedet?
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Kan man spille musik på arkitekturen?
”The Lullaby Factory”
”The Lullaby Factory” i London er en installation designet af Studio Weave. 
Installationen af fabriksagtige og musikinstrumentagtige elementer er bygget i 
en smal korridor mellem bygningerne på et hospital for børn og tjener til at skabe 
en fantasiverden og give oplevelser for børnene på hospitalet. På hospitalet kan 
man stille ind på en særlig radiofrekvens eller stille sig under de trompetformede 
”musikinstrumenter” og lytte til lullabies (vuggeviser).

Spørgsmål: Et udendørs musiklokale med naturens hjælpemidler? Hvordan kan 
musikundervisningen ellers flyttes udendørs? 

Foto:  © Studio Weave

Dyrk jeres egne planter
Amager Fælled skole 
Spørgsmål: Synes I, at det er bedre at lære om planter udenfor i et drivhus end i 
en bog? Har I andre ideer til, hvordan man kan skabe uderum til natur og teknolo-
giundervisningen? 

Foto: © Ulla Skovsbøl

Klasseværelse udenfor?
Udendørs klasseværelse fra St. Paul’s folkeskole i Beaconsfield
Spørgsmål: Hvad synes I om dette udendørs klasseværelse? Har I andre ideer til, 
hvordan klassen kan samles udenfor? Hvad er forskellen på dette ”klasseværelse” 
og det almindelige klasseværelse? 

Trafikundervisning?
Setterplay bane på Primary School i England.
Dette projekt er en del af en større ombygning på en skole i England. 

Spørgsmål: Hvad synes I at denne bane kan bruges til? Hvordan kan man lære her? 

Foto: © Setterplay
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Regnvandsopsamling til brug i undervisningen
Dyvekeskolen på Amager
På Dyvekeskolen på Amager har arkitekterne designet landskabet, så regnvandet 
opsamles og ledes ind i de firkantede kar, som så kan bruges i forbindelse med 
undervisningen.

Spørgsmål: Har I nogen ideer til, hvordan vand kan bruges i undervisningen?  
I hvilke fag kunne man bruge de store vandkar?

Foto: © Kragh&Berglund Landskabsarkitekter

Next step – besøg af dac
Inddel eleverne i grupper og orienter om at følgende opgaverne skal løses i grup-
per og som individuelle opgaver. Præsenter eleverne for forløbets næste faser:

•  Undersøgelse af skolens uderum – eleverne skal ud og opmåle og registrere 
udvalgte områder i grupper (Opgave 1 + plancheskabelon)

•  Udvælg yndlingsfag – eleverne udvælger individuelt deres yndlingsfag, som er 
det fag de skal designe et læringsrum til (Opgave 2)

•  Brainstorm og idégenerering (Opgave 2)
•  Individuel Tinkercad-træning (Opgave 3)

Formål: Skærpe elevernes blik samt aktivere deres viden og erfaringer om deres 
egen skoles uderums muligheder.
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