SYNssans
Rummet på hovedet
FORMÅL
At se hverdagsomgivelser på nye måder
At udforske rum på forskellige måder
At lægge mærke til det, man normalt ikke ser
At forbedre evnen til at bruge synet og den visuelle
hukommelse
METODER
Observation og diskussion
Gå med et spejl og bruge sig selv som kamera
Tegne og/eller fotografere
VÆRKTØJER
Bind til øjnene, spejle og papkejler
Tegneredskaber og/eller kamera
HJEMMEARBEJDE
Fokusér på dit hjem/hus, mens du nærmer dig. Hvad ser
du først? Hvornår ser du detaljer? Ser du døren? Hvordan
ændrer den sig, mens du kommer tættere på? Hvordan ser
den ud, når du er kun fem centimeter væk?

Fotos:
Nikolaj Alsterdal
Perttu Saksa

D

e fleste tager synssansen for givet, og strømmen af visuelle stimuli er endeløs.Alligevel
er der mange ting, vi ikke lægger mærke til. Hvad ser du over dit hoved? Hvordan er
gulvet under dine fødder? Har du virkelig set det? Se godt efter! Kan man gå på loftet?

1. Stil op på række. Hold spejlet ved din næsetip med den ene hånd – spejlsiden skal vende
opad – og læg din anden hånd på personen foran dig. Gå langsomt fremad på række, mens du
kigger i spejlet. Rækken kan så bevæge sig ud af klasseværelset gennem gangen, ud af bygningen
og rundt om legepladsen og ind igen. Hvordan føltes det? Hvad så du? Hvordan påvirkede
spejlet det, du så? Fik du noget nyt at vide om dine omgivelser? 2. Vælg dit yndlingssted på
skolen og undersøg det ved hjælp af spejlet. Hvordan ser der ud oven over dig? Tegn det, du
ser. Gentag samme øvelse på et sted på skolen, som du ikke bryder dig om. 3. Sammenlign
og diskuter dine observationer med andre. Hvordan adskilte udsigten til loftet sig på de to
forskellige steder? Betyder det, der er oven over dig, noget for, hvor rart et sted er? 4. En
maske for øjnene gør synet bedre! Tror du på det? Afprøv det to og to. Din makker er et
“levende kamera”, og linsen er dækket af en maske. Du er fotografen. Før dit kamera helt
tæt på en ting, der skal fotograferes, og tag et billede ved at fjerne masken i et par sekunder.
Spørg dit kamera hvilken slags billede, det tog. Hvad så kameraet? Var overfladen på det, der
blev fotograferet, jævn eller var der mønstre på den? Hvis der var, hvilke mønstre var det
så? Tag tre billeder og byt så roller med din makker. 5. Nu skal I zoome på større afstand.
Til det skal I bruge papkeglen for at beskære billedet. Kig gennem søgeren
for at se bygninger eller ting, der er længere væk. Ved at tage billeder
som levende kamera og formidle dine observationer med det samme
kan du nemmere huske, hvad du har set. 6. Hvad var dit bedste
billede? Tegn det efter hukommelsen så omhyggeligt som muligt
og sammenlign med det du så.

HØREsans
Hvislende, larmende, foruroligende
FORMÅL
At blive følsom over for ’stemmer’ i dine omgivelser og
opmærksom på, hvor de kommer fra
At forstå betydningen af disse ’stemmer’
At lægge mærke til forbindelserne mellem materialer,
rum og lyde
METODER
Observation med øjnene ’åbne’ og tildækkede
Producere lyde og optage dem
Studere og konstruere akustik
VÆRKTØJER
Høretelefoner, papkegler, øjenbind
Materialer til at tage noter, optager og/eller mobiltelefon
Sakse, hobbykniv, lim, tape, papkasser, papir, skillevæg,
papirlommetørklæder, pels, filt, film...
HJEMMEARBEJDE
Lyt til dit hjem. Hører du lyde, du ikke var klar over fandtes?
Brug tillægsord, når du noterer lydene. Hvilke lyde gør hjemmet hyggeligere, og hvilke gør ikke? Studér lydbilledet i forskellige rum. Hvordan er de forskellige fra hinanden?

Fotos:
Nikolaj Alsterdal
Jaana Räsänen
Tiia Ettala

L

yde kan fortælle os meget. De kan advare om farer eller gøre det nemmere at finde
vej i en fremmed by. Hvis du lytter rigtig godt efter, kan du høre en hvisken af lyde,
der reflekteres fra overflader og fortæller dig noget om det omgivende rums form,
størrelse og materialer. Bestemte slags lyde hører til på bestemte steder. Hvis lyde ikke lyder,
som man forventer, forstyrrer det lytteren. Forestil dig, hvordan der ville være i et helt stille
indkøbscenter eller i et bibliotek med høj heavy metal musik.
1. Tag høretelefoner på og gå rundt på skolen – både inde og ude. Hvordan føles det ikke
at kunne høre? Påvirker det din opførsel? Tag høretelefonerne af og koncentrer dig om at
lytte. Hvad hører du? Optag små lydprøver. Luk dine øjne og brug en høretragt. Kan du
nu høre selv den mest stille hvisken og fjerne summen? 2. Undersøg akustikken i en tom
gang på din skole. Gå ned ad gangen med dine sko på og så uden. Klap i hænderne, bank på
forskellige overflader med en pind og test, hvordan din egen stemme lyder i rummet. Optag
lydene! Gentag eksperimenterne, mens gangen er fuld af mennesker. Er dine observationer
forskellige? Hvordan påvirker lydene oplevelsen af et rum? 3. Lyt til lydprøverne i et stille
rum – væk fra den sammenhæng, de er optaget i. Kan du høre, hvor lydene kommer fra?
Hvilke lyde er behagelige, og hvilke er foruroligende? Hvad fortæller de dig om rummet,
byen eller verden? Kan du lave musik ud af lydene? Hvordan? 4. Lav en “akustikboks” ud
af en gammel kasse og sørg for, at du kan have dit hoved inde i den. Skær store åbninger på
hver side af boksen, så der kun er en “ramme” tilbage. Sæt materialer, som
du selv vælger, fast på rammen: bløde, hårde, tynde, tykke, osv. 5. Tag
kassen på hovedet, når den er klar. Kan du høre andres stemmer?
Hvordan lyder din egen stemme? Test andre kasser, der er beklædt
med andre materialer. Hvilke materialer opfanger, isolerer, reflekterer
eller forstærker lyde?

LUGTESANS
Rent og friskt, fugtigt og giftigt
FORMÅL
At vække din lugtesans
At forstå forholdet mellem lugt og stemning
METODER
Studere eksempler på lugte
Visualiseringer
Skabe et kort over lugte på skolen
Udvikle ideer til at forbedre dine omgivelser ved hjælp af
lugte
VÆRKTØJER
Beholdere med lugte og øjenbind
Plan eller grundtegning over skolen
Tegneredskaber
HJEMMEARBEJDE
Lugt til dit hjem. Hvilke lugte gør hjemmet til dit?
Kan du skelne mellem lugtene i forskellige bygninger?
Hvilke lugte gør rummet behageligt, og hvilke gør det ubehageligt?

Fotos:
Nikolaj Alsterdal
Pia Pettersson (kaikki pikkukuvat)

E

thvert sted har sin egen karakteristiske lugt. Har dit eget kvarter en snert af fyrreskov,
bageri eller swimmingpool? Rum lugter også forskelligt, fordi forskellige materialer
og funktioner har deres egen lugt. Nogle steder lugter godt, rent eller friskt, andre
faretruende giftigt. Man kan med det samme genkende et fugtigt hus på dets skarpe lugt.
Når noget lugter godt, forbinder vi det med behagelige oplevelser. Duften af nybagt brød
får dig måske til at huske, hvordan der var hos din bedstemor, da du var lille, eller minder
dig om et sted, hvor du har været på ferie, en dejlig aften, du har haft med dine venner, eller
giver dig lyst til at bage.

1. Der findes stærke lugte i små beholdere:Tjære, parfume og citron. Hold dig for øjnene.
Hvad er det første, du tænker på, når en af disse beholdere bliver åbnet, og lugten eksploderer
i dine næsebor? Vækker det nogle særlige minder? Beskriv dem. 2. Vælg en duft og beskriv
den med forskellige tillægsord. Tænk over, hvilke minder og situationer, tillægsordene er
forbundet med. Kan du undslippe dine første minder? 3. Tag beholderne med lugte med på
udflugt og åbn dem på forskellige steder. Hvordan påvirker lugten oplevelsen af stedet og
rummet? Ændrer stedet sig til noget andet? 4. Studér lugtene på din skole – både indenfor
og udenfor. Luk øjnene indimellem og koncentrér dig om lugtene. Hvilke oplysninger får
du med din lugtesans? Hvor lugter der godt, og hvor lugter der dårligt? Lav et kort over
lugte. Farvelæg områder med forskellig lugt på tegningen eller grundplanen over din skole.
Men først skal du sammen med andre finde ud af, hvilke farver, der bedst
beskriver behagelige og ubehagelige lugte. Kan I blive enige? 5. Til sidst
skal du overveje, hvordan områderne med ubehagelige farver kunne
gøres rarere. Kan man gøre det alene ved at ændre lugten eller skal
der mere til? Lav en plan!

FØLESANS
Glat, ru, kold, varm
FORMÅL
At indsamle sanseindtryk fra arkitektur
At forstå betydningen af følesansen i dine omgivelser
METODER
Røre ved overflader og dokumentere dem ved at tage
aftryk
Planlægge og bygge med forskellige materialer
Dele oplevelser og visualiseringer
VÆRKTØJER
Let papir og bløde blyanter eller farveblyanter
Træpinde, bræt, papkasser, beholdere, plastic, uld, læder,
papirlommetørklæder
Lim og limpistol
Sansehandsker
HJEMMEARBEJDE
Tag i dørhåndtaget hjemme hos dig selv og sig goddag!
Træd ind og rør ved overfladerne omkring dig. Hvad fortæller de dig? Hvad fortæller omgivelserne dig i de øvrige rum?
Hvorfor bruges materialerne som de gør?
Fotos:
Nikolaj Alsterdal
Teija Isohauta
Hannu Taskinen
Niina Hummelin
Pia Pettersson

H

uden er menneskets største organ og beskytter de indre organer. På samme måde
beskytter en bygnings facader konstruktionen og dens indre (aktiviteter i bygningen
og dens beboere). Huden reagerer på mange stimulanser: berøring, smerte, tryk,
kulde og varme. Fingerspidserne er særligt følsomme. Det kan betyde noget, hvordan en
bygning “rører dig”. Ideelt set siger et dørhåndtag ’hej!’, når du rører ved det.
1. Studér overfladerne på vægge og mure ved at bruge følesansen. Start med at mærke med
hele din hånd og dine fodsåler. Er overfladerne glatte eller ru, kolde eller varme, tiltrækkende
eller frastødende? Har de et særligt formål? 2. Tag nu “sansehandskerne” - de fingerløse
handsker – på og fortsæt undersøgelsen med dine fingerspidser. Luk dine øjne af og til. Bliver
dine fingre mere følsomme over for berøring? Hvilke billeder ser du for dig? 3. Fortsæt
dine undersøgelser ved at lave et “aftryk”, altså gengive materialets overfladestruktur ved
at klistre et stykke papir på det og så gnubbe mønstret med oliekridt eller blyant. Skriv dine
følelser og indtryk ned på den anden side af papiret. Kan andre gætte ud fra dine tegninger
og noter, hvilken overflade, du har studeret? 4. Byg en skalamodel af et rum, der passer til
en person. Du kan enten bygge rummet helt fra bunden eller starte med en kasse eller æske
i en passende størrelse og form. Tænk over hvilke slags overflader, du reagerer på inde i
rummet.Vælg materialerne og sats på at skabe en stærk følelse af velbehag. 5. Hvilken slags
sted er dit rum? Ligger det i en skov, ved en stenet kyst eller måske i det ydre rum? Skal
det modstå vind og voldsom regn? Vælg udendørsoverflader, der passer til
de forhold, du har valgt. 6. Studér og sammenlign de enkelte rum, som
andre har lavet. Er valget af materialer meget forskelligt?

BYGNINGSARV
Stilrent skandinavisk, nordisk robust
FORMÅL
At vække interesse for bygningsarv
At tænke over national og kulturel identitet
At forstå forbindelsen mellem arkitektur og kulturarv
METODER
Skrive detaljeret og dele oplevelser
Bruge hukommelse og fantasi
Konstruktion
VÆRKTØJER
Tegne- og skriveredskaber
Vise billeder på lysbilleder eller powerpointpræsentationer
Bræt, klodser, træpinde
Lim og limpistol
HJEMMEARBEJDE
Hvad ville du tage med, hvis du skulle flytte til et andet land?
Ville du indrette dit hjem ud fra det nye lands kultur eller ud
fra din egen?

Fotos:
Niina Hummelin
Jaana Räsänen
Suomen rakennustaiteen museo
Pia Rost Rasmussen
Tiia Ettala

E

r dit hjem typisk for din kultur? Hvad ved du om de nordiske landes kulturarv? Ville du
kunne genkende nordiske bygninger og landskaber? Ville du kunne udpege forskellene
mellem bygninger og landskaber fra dit eget land og andre nordiske lande?

1. Hvordan ville du beskrive dit eget land for en fremmed gæst? Skriv et brev, hvor du i
detaljer fortæller gæsten om det. Hvordan ser dit eget land ud, og hvordan lugter, lyder og
føles det? Hvordan er dets landskaber, landsbyer og byer? Hvilke materialer er bygningerne
bygget med? Hvilke ligheder og forskelle er der mellem gamle og nye bygninger i dit land? 2.
Fortsæt brevet med en beskrivelse af dit eget hjem. Hvilken slags hus bor du i? Hvordan er
dit hjem møbleret? Er det enkelt og sparsomt indrettet eller fyldt af møbler og ting? Hvilke
materialer er væggene, loftet og gulvene lavet af? Hvilke former og størrelser har vinduerne?
Hvad bruges de forskellige rum til? Hvilket rum kan du bedst lide og hvorfor? Hvor er du
alene, og hvor er du sammen med resten af familien? Illustrér brevet med hurtige skitser.
3. Kig på billeder af verdens bygningsarv. Kan du finde ud af, hvilke lande eksemplerne er
fra? Kan du finde nogle billeder fra dit eget land imellem dem? Hvordan genkendte du dem?
Sæt billedkort og navneskilte sammen i par. 4. Sammenlign nu bygningerne og landskaberne
fra dit eget land med hinanden. Hvilke ligheder og forskelle kan du finde? Hvad gør en finsk
bygning finsk og en norsk bygning norsk? Hvad siger materialer, dimensioner og forholdet til
landskabet om folk, traditioner og kultur? 5. Studér bygningsarven i dit eget land fra ældre
tid til i dag. Vælg en spændende bygning og lav et facaderelief af den med
passende materialer. Lav et træhus ud af træpinde, et murstenshus ud af
rødt ler, et beton hus ud af gips. 6. Stil alle reliefferne op i kronologisk
rækkefølge, så andre kan se bygningsarvens tidslinie.

MATERIALER
Varm, skinnende, blød
FORMÅL
At genkende byggematerialer med dine sanser
At forstå forskellige materialers funktionalitet
METODER
Studére materialeprøver fra det område, du bor i
Beskrive dine sanseoplevelser
Planlægge og tegne
VÆRKTØJER
Materialeprøver
Arkitektur- og designmagasiner
Arkitekttegninger af din skole
(grundplaner og tegninger af afdelinger på skolen)
Papir og blyanter
HJEMMEARBEJDE
Studér dit hus/hjem: Hvor mange forskellige materialer kan du se?
Hvilke materialer kan du bedst lide? Hvorfor? Vil du gerne ændre noget? Hvad?

Fotos:
Jaana Räsänen
Pia Pettersson
Alvar Aalto - museo
Tiia Ettala
Teija Isohauta

A

rkitektur refererer generelt til det byggede miljø. Arkitektur er bygget i forskellige
materialer – nogle bliver brugt til selve konstruktionen, nogle som overfladematerialer
og nogle bliver brugt til at skabe en bestemt stemning.Træ, stål, glas, plastic, ler, strå,
beton – Hvor bruges disse materialer?
1. Studér eksempler på materialer. Lugt, rør, bank, se og lyt! Genkender du materialerne?
Ved du, hvad de kaldes? Kan du genkende dem uden at se på dem? Beskriv og sammenlign
de sanseindtryk, du får fra dem. Hvordan genkendte du materialerne? 2. Se på de forskellige
overflader i dit klasseværelse og på hele skolen. Kan du finde de samme materialer som
i eksemplerne? Hvilken funktion passer de til? Hvilke andre materialer kan du finde? Kan
du finde ud af, hvilke materialer, der er blevet brugt til konstruktionen af din skole? Hvilke
materialer skaber en rar atmosfære? Klassificér materialerne og giv dem navne ud fra deres
brug. 3. Studér også dit kvarter, din landsby eller by. Hvordan bruges forskellige materialer
på gaderne, dybt nede i kældre, på facaderne eller i elementer, der skal pynte? Hvorfor tror
du, de bruges på præcis den måde? 4. Kig i arkitektur- og indretningsmagasiner. Læg især
mærke til tegninger af grundplaner og tværsnit. Hvordan markeres døre og vinduer? Tegn
en grundplan og et tværsnit af dit eget værelse og design din drømmeindretning. Brug kun
dine yndlingsmaterialer og markér dem på tegningerne. Du kan bruge den slags markeringer
i tegningerne som arkitekter og indretningsarkitekter bruger, eller selv opfinde nogle bedre.
Hvis det er muligt, så brug også eksempler på materialer i dit design. Giv
dine tegninger et sidste touch med dine yndlingsfarver. 5. Præsentér
dit arbejde for dine klassekammerater, og forklar dine valg.Ville det
være muligt at vælge anderledes ud fra den samme tankegang?

SKALA
Rum til dukker, rum til magt
FORMÅL
At lære om forholdet mellem menneskets proportioner
og bygningers skala
At forstå begrebet skala
At lære at forandre proportioner
METODER
Studere billeder og kvarterer
Måle og formindske skala
Konstruere skalamodeller
VÆRKTØJER
Billeder af forskellige bygninger
Målebånd, reb, pap, papir, træpinde, ler...
Sakse, knive, lim
Blyanter og vandfarver
HJEMMEARBEJDE
Studér dit hus/hjem. Find ud af, hvordan menneskers størrelse har påvirket dit hjems dimensioner og proportioner
Kan du nå op at åbne skabet?
Kan du se dig selv i badeværelsesspejlet?
Fotos:
Pia Pettersson
Pihla Meskanen
Niina Hummelin
Tiia Ettala

E

t dukkehus, et legehus og en villa er alle eksempler på boliger, men de er bygget i
forskellig skala til henholdsvis en dukke, et barn og en familie. I hverdagsting, i en
bygning og i naturen er skalaen 1:1, men på et kort er skalaen for eksempel 1:1000.
Hvis du kunne skrumpe dig selv, så du passede ind i terrænnet på kortet, ville du være
under to millimeter høj. Målene på møbler, indendørsrum og huse passer til menneskers
mål. Dørhåndtaget passer til hånden, trappetrinnet passer til foden, og der kan sidde en hel
familie omkring middagsbordet. Nogle gange bruges store størrelser til at understrege magt.
Når du går op ad trappen til en offentlig bygning som for eksempel Københavns Rådhus
eller Christiansborg, får du en følelse af, at du er på vej ind til et vigtigt sted.
1. Gå en tur i dit kvarter og mål det i forhold til dig selv. Se også på billeder af forskellige
bygninger. Vurdér, hvor menneskers mål, proportioner og behov har påvirket designet af
bygningerne. Hvorfor har forskellige bygninger forskellig størrelse? Hvorfor er et hospital
større end en villa? Er huse bygget i forskellige slags sten eller tegl som regel større eller
mindre end dem, der er bygget af ler eller strå? Hvorfor er brandstationens eller kirkens
tårn så højt? Kan du finde bygninger, hvor der er taget hensyn til dine egne mål? 2. Skrump
dig selv til skala 1:16: Start med at måle din højde med et stykke snor. Læg snoren dobbelt,
så dobbelt igen og igen, indtil du har inddelt den i 16 dele. Ved at måle én del får du din
højde i den nye skala. På samme måde kan du måle alle dele af din krop, så du kan lave en
miniaturemodel af dig selv. 3. Lav en model af dig selv i ler ud fra dine nye
mål i skalaen 1:16, og byg et passende hus til dig selv. Start med at tegne
en skitse. Hvilket slags sted ville et miniaturemenneske have lyst til
at bo, og hvad ville han eller hun have brug for? Vælg materialer,
og start byggeriet. Vær ekstra opmærksom på boligens mål. Er
rummene store nok, og har møblerne en passende størrelse?
Kan personen se ud af vinduerne og gå gennem døråbningerne
uden problemer? Du kan bruge målestokken til at tjekke mål og
proportioner, mens du bygger.

FORMER
Vinkler og kurver,
geometriske og organiske former
FORMÅL
At blive inspireret til at se nærmere på arkitekturen i
dit kvarter
At genkende to- og tredimensionelle former
At opdage arkitekturens diversitet
METODER
Identificere og sammenligne former
’Mig som kamera’ - øvelse
Studere sammenhængene mellem materialer og former
VÆRKTØJER
Klodser og mursten i forskellige former
Billeder af forskellige bygninger
Papir og blyanter
Forskellige materialer, der kan bruges til at forme og
bygge: ler, gaze osv.
HJEMMEARBEJDE
Undersøg dit hjem. Find eksempler på former indenfor og
udenfor. Kan du finde geometriske og organiske former?

Fotos:
Tiia Ettala
Pia Pettersson
Olli Pursiainen
Jan-Erik Andersson

V

ores omgivelser er fyldt med forskellige former:To- og tredimensionelle, geometriske
og organiske. Bygninger har for det meste rette linier. Nogle er enkle terninger og
andre er rytmiske klynger af retvinklede kasser. Når du ser nærmere efter, opdager
du dog, at de er kombinationer af mange forskellige former. De mere spektakulære former
bliver især brugt til museer, sportshaller, indkøbscentre, kirker osv.
1. Rør ved byggeklodserne med lukkede øjne. Hvordan føles de runde og skæve former i
dine hænder? Kan du genkende dem? 2. Undersøg dit klasseværelse og herefter hele skolen
og dens omgivelser. Undersøg først det overordnede billede og zoom så ind på de mindste
detaljer. Hvilke slags former finder du? Tegn formerne og giv dem navne. Husk at være
opmærksom på, om formerne er to- eller tredimensionelle. Hvilke slags former finder du i
naturen? Hvilke materialer er de former, du har fundet, lavet af? Bruges nogle byggematerialer
kun til at lave kantede former? Kan du huske, om du har set rum eller bygninger, der ikke er
retvinklede? 3. Kan man lave en kugle ud af pap eller en træpind? Hvordan? Prøv at bruge
forskellige materialer: pap, papir, ler, træpinde, ståltråd, plastic, sand og modellervoks. Design
og byg både strengt geometriske og frie, organiske former ud af materialerne. 4. Kunne
de former, du har skabt, være skalamodeller af rigtige ting og bygninger? Hvordan ville det
føles, hvis bygningerne i den by eller landsby, hvor du bor, alle havde forskellige former og
var bygget af disse forskellige materialer? 5. Til sidst skal du vælge den genstand, du bedst
kan lide, af dem, du har lavet, og forestille dig, hvordan det vil være at være
inden i den. Kunne du tænke dig at være inde i en kugle? Prøv at beskrive
det indvendige ved at tegne det.

STEDETS ÅND
Træhytte i skovens stille ro
FORMÅL
At lære ved at bruge alle sine sanser
At være bevidst om forskellige følelser og stemninger
At lægge mærke til samspillet mellem naturlige og
menneskeskabte omgivelser
METODER
Storytelling
Opleve med alle sanser
Tegne, male og fotografere
Konstruere skalamodeller
VÆRKTØJER
Rejsebrochurer
Bind for øjnene, sansehandsker, papkegler
Papir, blyanter, vandfarver og kamera eller
mobiltelefon
Byggematerialer – menneskeskabte eller naturlige
HJEMMEARBEJDE
Hvad er dit yndlingssted? Beskriv det omhyggeligt med
tillægsord. Hvad er stedets ånd? Kan du opsummere den
i et ord?

Fotos:
Pia Pettersson
Jaana Räsänen
Arkki/ Pihla Meskanen
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thvert sted, lille eller stort, menneskeskabt eller naturligt, har sin egen ånd. Stedets
ånd stammer fra naturen og er påvirket af landskabet, jorden, planterne, klimaet,
årstiderne og tiden på dagen. Både i naturen og i byen kan man bygge enten ved at
indpasse sig et steds ånd eller ved at ændre den. Menneskeskabte steder skiller sig ud fra
deres omgivelser på forskellige måder. Nogle åbner sig mod omgivelserne, mens andre er
lukket af. Forskellige materialer, former og strukturer bruges i byggeri. Udover de fysiske
egenskaber påvirker også historien om det liv, der er levet, og folks minder og oplevelser
et steds ånd. Hver enkelts oplevelse af et sted er altid personlig.

1. Studér og sammenlign forskellige steder i verden med eksempler fra rejsebrochurer.
Hvordan er stederne forskellige fra hinanden? Hvor vil du helst hen? Hvorfor? Fortæl eller
skriv om en fantasitur, hvor du beskriver omgivelserne i detaljer. 2. Undersøg forskellige
steder på din skole og de umiddelbare omgivelser. Brug alle dine sanser ved at føle, balancere,
lugte, lytte og se.Tag noter og tegn billeder af dine observationer. Hvordan er klasseværelset,
køkkenet, indgangen og legepladsen forskellige fra hinanden? Hvad har de tilfælles? Hvad får
stedet til at føles behageligt og rart? Hvad får det til at føles mystisk og spændende? Hvad
er det bedste sted på skolen og området omkring den? Hvorfor? 3. Vælg et naturområde
i nærheden af din skole, som du kan studere nærmere. Observér med alle dine sanser og
registrér ved at tegne, male eller fotografere. Hvad har indflydelse på, hvordan stedet føles?
Hvad er stedet mest egnet til efter din mening? Er det et sted hvor man er
alene, mødes med venner eller tager på eventyr? 4. Design et hus, der
skal bygges på stedet – du bestemmer hvad det skal bruges til. Byg
en skalamodel af huset.Tag hensyn til stedets ånd og brug den som
udgangspunkt for designet. Fandt klassen på forskellige huse til det
samme sted? Hvorfor tror du, det er sådan? Undersøg om det er
muligt at bygge nogle af husene – eller et nyt hus designet af hele
klassen – i fuld størrelse.

KONSTRUKTION
Svajende tårn, stabilt højhus
FORMÅL
At blive fortrolig med forskellige konstruktioner
At få oplevelser med balance
At forstå betydningen af bærende konstruktioner
METODER
Udforske balance og konstruktionsprincipper ved at
skabe strukturer
VÆRKTØJER
To meter lang træpæl
Træpinde og ståltråd
Lim og limpistoler
HJEMMEARBEJDE
Hvilke synlige strukturer kan du få øje på på vej til skole?
Kan du regne ud, hvordan de skjulte strukturer ser ud?
Tegn og beskriv strukturerne i dit kladdehæfte.

Fotos:
Arkki/ Vinkkeli -työpajat
Pia Pettersson
Teija Isohauta
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enneskets krop bliver holdt på plads af et skelet. Bygninger har også en konstruktion,
der holder dem på plads. Fundamentet er den bærende del. Fra fundamentet rejser
sig lodrette søjler, der understøtter vandrette bjælker og de gulvplader, der hviler
på dem. For at forhindre, at bygningen svajer, skal konstruktionen stabiliseres med diagonale
stolper, fordi trekantede strukturer er mere stabile end firkantede. Nogle gange er en
bygnings bærende konstruktion nem at se, andre gange er den skjult bag overfladestrukturer
og materialer. I dag bliver bygninger sjældent bygget som en massiv struktur som det var
tilfældet tidligere med murstenshuse og slotte i sten.
1. Stå på et ben og luk øjnene. Løft armene over hovedet. Hvordan føles det at være et
tårn? Stå nu på begge ben. Blev det lettere at være et tårn? Bed din makker om at få tårnet
til at svaje. Hvilken slags tårn kan du lave sammen med en makker? Kan du sørge for, at det
ikke svajer? Hvordan? 2. Test hvor stærk en spids bue er. Du får brug for 12 assistenter og
en træpæl, der er cirka to meter lang. Bed seks af dine assistenter om at stille sig, så der
står tre på hver side af pælen. De skal vende mod hinanden i par, og hver person skal støtte
pælen med sine hænder strakt ud foran sig.Test konstruktionens holdbarhed ved at hænge
fra pælen. Hvad sker der? Bed så assistenterne om at løfte pælen højere op, og bed parrene
om at læne sig mod hinanden. Hvad sker der nu, når du hænger fra pælen? Bed de seks
andre assistenter om at stille sig bag ved en af de seks, der holder pælen, og bed dem holde
deres håndflader mod deres skuldre. Holder konstruktionen bedre nu? 3. Lav
trekanter af træpinde eller ståltråd: Kan du også lave tredimensionelle
figurer af dem? Byg fantasifulde tårne ved at kombinere trekanterne.
Kan du bygge et tårn, der er lige så højt som dig selv? Hvad skal der
til for at bygge sådan et tårn? 4. Stil så til sidst dit tårn op som en
del af en fælles by med højhuse lavet af dine klassekammerater. Har
du lyst til at bo i et af højhusene? Find ud af, om lignende tårne
eller skyskrabere findes i virkeligheden. Hvis ja, hvor?

RYTME
Dansende vinduer, søjler på spring
FORMÅL
At identificere forskellige rytmer i musik
At lægge mærke til rytme og gentagelse i arkitektur
METODER
Lave rytme- og sanseøvelser
Skabe rytmiske kompositioner
VÆRKTØJER
Farvet papir
Blyanter, sakse, lim
Musikstykker og byggeklodser
HJEMMEARBEJDE
Læg mærke til forskellige rytmer på vej til skole. Kan du
finde dem? Tæl hvor mange skridt, der er mellem lygtepælene. Ændrer trappen den rytme, du går i?

Fotos:
Teija Isohauta
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ytme – hvad er det? Kommer du til at tænke på musik? Rock, punk, reggae, klassisk,
folkemusik...? Alle disse typer musik har deres særlige rytme. Det samme har arkitektur.
Når du følger en bygnings linjer med øjnene, kan du ofte se at bygningens dele følger
hinanden i et fast mønster. Det kan f.eks. være en gentagelse af vindue – vindue – dør. Det
giver en fornemmelse af rytme.
1. Undersøg forskellige rytmer på din skole: Hvilken slags rytmer laver dørene på gangen,
bordene, fliserne og loftslamperne? Kan du lave rytmer? Klap forskellige rytmer med dine
hænder. Er de ens eller varierer de? 2. Se på billeder af forskellige bygninger: gamle og nye,
danske og udenlandske, gårde på landet og boligblokke i byen. Hvilke slags rytmer kan du
finde i dem? Er rytmerne i bygninger fra forskellige lande og tidsperioder forskellige fra
hinanden? 3. Vælg en facade på en bygning i dit kvarter som du godt kan lide, og undersøg
den. Koncentrer dig om de geometriske former. Start med at klippe bygningens form ud i
sort papir og lim det på et stort stykke hvidt papir. Klip så formen på vinduer og døre ud i
hvidt papir og lim dem på den sorte facade der, hvor de hører til. Find også andre rytmer
i facaden; for eksempel søjlegange, fremspring, nedløbsrør osv. Marker dem med farvet
papir. 4. Spil musik fra forskellige tidsperioder og musikstykker med stærke rytmer. Gentag
facadeopgaven, men denne gang skal du designe din egen facade, der reflekterer et stykke af
din yndlingsmusik eller et udvalgt stykke musik. 5. Kan rytmer også være tredimensionelle?
Lav en komposition i byggeklodser, mens du lytter til musik. Kunne din
komposition bruges som model for en by? 6. Sammenlign de facader
og kompositioner, lavet af byggeklodser, der er inspireret af musik.
Ser du nogle forskelle i deres rytmer? Test om andre genkender
rytmerne i det stykke musik, din facade eller boligblok følger.

LYS OG
SKYGGE
Lys til aktivitet, mørke til ro
FORMÅL
At lære om, hvordan lysets vinkel og vinduers størrelse,
form og placering påvirker et rum
At forstå betydningen af lys og skygge i arkitekturen
At forstå, hvordan lys skaber stemning
At observere forandringer i naturligt lys

O

METODER
Observere forekomster af lys
Studere forskellige lyssætninger og kvaliteter ved lys på
billeder i tidsskrifter
Eksperimentere med lys og bygge modeller

1. Se på billeder af forskellige indretningsdesign og lyssætningen i dem. Hvilke stemninger
ser du? Kommer det naturlige lys direkte ind i rummet eller bliver det reflekteret fra
nabobygningens facade? Bliver lyset filtreret gennem grønne blade eller er det helt igennem
kunstigt? Hvilken slags rum, stemninger og lys har du lagt mærke til i dine egne omgivelser?
Hvad er den mest bevægende oplevelse du har haft med lys? Hvorfor? 2. Se på lyset i dit
klasseværelse. Føles klasseværelset forskelligt på mørke vintermorgener, og når sommerferien
starter? Hvordan føles timerne om eftermiddagen i forhold til de første timer om morgenen?
Hvornår skinner solen ind i klasseværelset? 3. Byg en lyskasse – et hus i solopgangen –
og studér, hvordan lysforholdene påvirker rummet inde i kassen i løbet af dagen. Lav en
firkantet lyskasse ud af hvidt pap, men lad den ene side være åben. Skab de stemninger, der
opstår på tre forskellige tidspunkter på dagen, ved at klippe huller i passende størrelse og
form i lyskassens sider.Test kassen, eller dele af den, allerede mens du bygger den i et dunkelt
rum ved at bruge en lygte. Du kan sætte kassens sider midlertidigt fast med malertape. Det
er nemmest at skære huller, hvis du gør det, inden du limer kassens sider
sammen. 4. Undersøg de færdige lyskasser i mørke med en lygte. Bevæg
lygten rundt om kassen, ligesom solen bevæger sig i løbet af dagen.
Læg mærke til forskellige stemninger og diskutér jeres iagttagelser.
Lykkedes det for dig at iagttage dagens gang? Hvordan ændrer lyset
rummet? Ville man kunne skabe arkitektur med lys?

VÆRKTØJER
Illustrationer fra bøger og blade
Sakse, hobbyknive og lygter
Karton- og papæsker
Lim og limpistoler, tape
HJEMMEARBEJDE
Undersøg lyset i dit hjem. Hvornår skinner solen ind i køkkenet? Og i andre rum? Se også på kunstigt lys. Hvilket rum har
det kraftigste lys? Hvorfor?

Fotos:
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Pihla Meskanen
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m morgenen står solen op i øst, midt på dagen skinner den på sit højeste punkt i syd,
og om aftenen går den ned i vest. Naturligt lys og døgnets rytme påvirker stemningen
i et rum. For eksempel er soveværelserne i et hus eller et lejlighedskompleks ofte
placeret på den side, hvor der er morgensol. Stuen er til gengæld placeret på den side, hvor
den mildere aftensol står på.

FARVE
Teglstensrødt, betongråt
FORMÅL
At forstå, hvordan farver former rum og stemningen
i dem
METODER
Observere og dokumentere farver
Lægge mærke til farver på arkitekturbilleder
Designe og bygge
VÆRKTØJER
Papirer, blyanter, farveblyanter og pensler
Billeder af arkitektur og indretning
Pap, hobbyknive, lim og limpistol
HJEMMEARBEJDE
Studér farverne i dit hjem. Lav et farvekort over dem på
A3-papir
Hvilken farve er den dominerende? Giv den mest plads
på tegningen

Fotos:
Pentti Kareoja
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Pia Pettersson
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arver kan få et rum eller en bygning til at virke lille eller stor, tung eller let, kold eller
varm. Med farver kan man forbinde eller adskille forskellige elementer i arkitekturen
og fremhæve særlige detaljer. Farver kan også bruges til at fremhæve eller få noget
til at passe ind. En bondegård, der er bygget af materialer fra den lokale natur passer ind i
landskabet omkring den. En skriggrøn bygning i byen skiller sig ud fra det ellers dæmpede
gadelandskab. Farver skifter med lyset i løbet af dagen. I skumringen forsvinder de næsten
helt, indtil det kunstige lys igen gør dem synlige på en ny måde.
1. Se på farverne på din skole. Hvilke farver fanger din opmærksomhed? Hvilke farver
er mest almindelige? Hvor kan du se materialernes oprindelige farve? Hvilke ting bliver
særligt fremhævede med farver? Hvilke stemninger er der skabt med farver? Tag noter
med farveblyanter. Prøv at efterligne de farver, du har fundet, så præcist som muligt. Kan du
blande farver for at få den helt rigtige røde farve på murstenene eller betonens grå? Kan
farver sanses på andre måder end med øjnene? Hvis du kunne ville du så ændre farverne
på din skole? Hvorfor? 2. Se på billeder i arkitektur- og indretningsmagasiner. Sammen
med hele klassen skal du lave en collage ud fra magasinerne, hvor farver er i fokus. Hvorfor
bruger man farver på billederne? For at forene, adskille, fremhæve eller få noget til at passe
ind? 3. Hvordan påvirker farver dig personligt? Hvilke farvede rum eller bygninger kan du
godt lide? Hvorfor? Er der nogle af dem tæt på dig? Design et farverigt rum, der gør dig
glad og også får andre til at føle sig velkomne. Fremstil rummet ved hjælp
af tegninger eller en model. 4. Præsentér dit arbejde for klassen og
vurdér de rumlige designs sammen med andre. Kan du skabe et rum
og en farvesammensætning som andre også kan lide? Kan du selv
lide de farver, andre har valgt?

TIL LÆREREN
Til læreren
Dette undervisningsværktøj er udviklet af den nordiske gruppe af Playce medlemmer fra Alvar Aalto Academy,Alvar Aalto Museum, Dansk Arkitektur Center, Norsk Form,The Reykjavik School of Visual Arts, Arkitekturmuseet i Stockholm
og Göteborg Kommune sammen med Västra Götalands region. Projektet er støttet af Nordisk Kulturfond, Alvar Aalto Foundation, Arkki School of Architecture og Uudenmaa
Art Council.
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mgivelserne spiller en vigtig rolle i vores hverdag. Bjerge og søer, skove og kystlinier,
regn og sne – naturen skaber forskellige betingelser for menneskers liv og livsform
på forskellige steder. Selvom vi ikke altid er bevidste om det, så påvirkes vi samtidig i
lige så høj grad af menneskeskabte miljøer.Arkitektur handler ikke kun om bygninger tegnet
af kendte stjernearkitekter, men lige så meget om de former og rum, der udgør vores daglige
omgivelser. Derfor bør god arkitektur og stimulerende omgivelser ses som en fundamental
menneskeret. Arkitektur handler ikke bare om at skabe det fysiske miljø, men også om at
påvirke vores følelser og liv.
Arkitektur er meget mere end det, vi kan se, og kan ikke forstås fuldt ud, hvis vi reducerer
arkitekturen til noget fysisk Hvis vi koncentrerer os om at sanse ved ikke bare at se, men
også ved at røre, høre, lugte og endda smage, så får vi rigere og meget mere varierede oplevelser af vores daglige omgivelser – deres rum, stemninger, former, strukturer, overflader,
farver, lys og skygge.
Hver især oplever vi det samme sted forskelligt. Vores personlige erfaringer, uddannelse,
interesser og humør farver vores oplevelser. Derudover oplever den samme person det
samme sted forskelligt på forskellige dage og i forskellige sindsstemninger, og det gør oplevelsen af stedet unik.
Denne værktøjskasse til arkitekturundervisning består af en papkasse,
en lærervejledning og 13 opgavekort samt fire sanseværktøjer (et
håndpejl, en papkejle, et bind til øjnene og handsker uden fingre).
Sanseøvelserne og ideerne til det videre arbejde er tænkt som
inspiration til læreren ude på skolerne. Den primære målgruppe er 6-12 årige børn. Redskaberne skal motivere eleverne til at
undersøge forskellige aspekter af arkitektur med deres hænder,
øjne, ører og næse.

Formålet er at skærpe opmærksomheden på hver enkelt sans ved at fokusere på brug af
én sans ad gangen med de givne værktøjer. I nogle opgaver undersøges omgivelserne med
alle sanser.
Opgaverne er baseret på metoder, der har vist sig at virke ved ’learning by doing’-princippet.
De er pædagogisk udviklet, så hvert barn kan føle, at han eller hun får succes ved at arbejde
og lære gennem sine egne observationer og oplevelser. Processen med at løse opgaverne
er vigtigere end slutresultatet, og det er vigtigt at børnene også har det sjovt, mens de lærer.
Værktøjskassens opgavekort kan også findes på www.playce.org.
Ideen om en værktøjskasse til arkitekturundervisning opstod på Soundings for Architecture- workshoppen arrangeret af Alvar Aalto akademiet og Alvar Aalto museet i Helsinki og
Jyväskylä, Finland. Denne årlige begivenhed blev afholdt første gang i 2003 og er også baggrunden for PLAYCE, den internationale sammenslutning for arkitekturundervisning, der er
en registreret organisation i Finland.

