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Folkeskolen er i forandring og det 
sætter nye krav til undervisningen 
og til indretningen af de fysiske rum 
og rammer.

At blive undervist er ikke længere 
ensbetydende med, at man ’lærer 
noget’ i en moderne forståelse af 
læring som individuelle processer. 
Kravene til læring i dagens videns-
samfund retter sig mod, at eleverne 
skal beherske de processer, der fører 
til læring med beherskelse af en stor 
mængde viden.

Det traditionelle rektangulære klas-
selokale med tavle, kateder og en 
bordopstilling, der henleder op-
mærksomheden mod læreren, er 
velegnet til traditionel klasseunder-
visning. 

Hvor undervisningen tidligere tog 
udgangspunkt i klassen som en 
ensartet gruppe, er der nu krav og 
forventning-er om at tilrettelægge 
læringsprocesserne med hensynta-
gen til børn og unges forskellige 
forudsætninger og behov. Nye skole-
indretninger tilstræber i højere grad 
at kunne understøtte projektarbejde 
og individuelt arbejde blandt andet 

under hensyntagen til elevernes  
individuelle læringsstile. 
Læringspræmisserne for den en-
kelte elev er forskellige og under 
påvirkning af samspillet mellem 
læringsaktiviteterne, indretningen 
og brugen af rummet. Et samspil 
der bl.a. betyder, at eleverne gives 

mulighed for at arbejde på flere må-
der i forskellige indretninger. Nogle 
lærer bedst et bestemt stof ved at 
fordybe sig alene og rumligt afskær-
met, mens andre bedre kan tilegne 
sig det samme stof i et praktisk 
gruppearbejde med andre i mere 
åbne rumligheder. Forskning viser, 

at når eleverne under vejledning gi-
ves valgmuligheder under bestemte 
læringsaktiviteter, giver det større 
mulighed for at skabe de rette indi-
viduelle betingelser for læring i det 
fysiske rum.

Det betyder, at den tidligere primære 
organisering i ’1 time, 1 lærer, 1 
klasse og 1 rum’ og skolebygninger 
opdelt i ensartede klasselokaler ad-
skilt fra traditionelt indrettede fag-
lokaler ikke lever op til krav om, at 
læring kan foregå på mange måder. 
Herunder veksle mellem forskellige 
arbejdsformer, der understøtter dif-
ferentiering og tværfaglige lærepro-
cesser.

Folkeskolen er i en moderne for-
ståelse både et læringssted og en 
moderne arbejdsplads, der skal ruste 
eleverne til livet uden for skolen. 
Eleverne skal i højere grad arbejde 
med relevante virkelighedsnære 
problemstillinger og projekter, som 
kobler teori og praksis. 

Det betyder, at der i stort omfang er 
et behov for at samarbejde på tværs 
af skolens personale og læringsfacili-
teter. Et behov for at sammentænke 

En folkeskole i forandring

SKOLEN TIDLIGERE :

time 

klasse

underviser

lokale

FRA 

’Undervisning 1 time, 1 klasse og  

1 underviser i ensartede klasse-

lokaler adskilt fra faglokaler  

eller omvendt’.

DEN NYE SKOLE:

 

Hele dagen

Skiftende hold og grupper

Samarbejdende undervisere

Fleksible og varierede rum 

TIL

’Læringsaktiviteter hele dagen  

på skiftende hold med samar-

bejdende undervisere i fleksible 

og varierede rum’.

 }
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•  UNDERSTØTTENDE    
  UNDERVISNING 
•  BEVÆGELSE 
•  ÅBEN SKOLE 
•  PRAKTISKE FAG OG  
  INKLUSION 
•  LEKTIECAFE 
•  LÆRERFORBEREDELSE  



EN DIFFFERENTIERET OG 
VARIERET (SKOLE-) DAG  

                         =  
DIFFFERENTIEREDE OG VARIEREDE 
(LÆRINGS-) AKTIVITETER 

I DIFFFERENTIEREDE OG VARIEREDE 
RUM OG INDRETNINGER 



Skematænkning ?! 



Ledelse

Kompetenceudvikling

Struktur

Model: Winie Ricken, 2010

Et godt læringsmiljø kan understøttes 
af rum og indretning

PhD afhandling Winie Ricken:
Arkitektur Pædagogik og Sundhed



Skift mellem 3 typer af læringsrum

 Undervisningsrum til formidling•	
 Træningsrum til fordybelse•	
 Studierum til projektarbejde•	



Undervisningsrum til formidling, hvor 
klassen, holdet eller gruppen er samlet 
og opmærksomheden er rettet mod un-
derviseren, der underviser i færdigheder 
og formidler viden til eleverne. Læreren 
er den primære formidler og eleverne 
er modtagere. eleverne er underlagt 
læreren som forvalter af rummet. et ek-
sempel kunne være traditionel klasseun-
dervisning med oplæg ved lærer og evt. 
elever med fokus rettet mod formidling 
af nye stofområder eller som dialog og 
diskussion. Undervisningsrummet funge-
rer ofte også som ’samling’; en pædago-
gisk tryghedsskabende base for en klasse 
eller et hold.

de fysiske rammer bør understøtte for-
midling og diskussion for den gruppe-
størrelse af elever, det drejer sig om. Un-
der formidling skal det være let for alle 
at rette fokus mod samt se og høre den 
som formidler stoffet. et eksempel er 
auditorieindretning: stoleopstilling ret-
tet mod oplæg, ofte med brug af tavle 
eller projektor. Under diskussion lægger 
krav til rum og indretning op til en mere 
demokratisk udveksling, for eksempel en 
cirkelformet afgrænsning, siddemulig-
hed eller stoleopstilling. 

Skift mellem 3 typer af læringsrum
Undervisningsrum 
til formidling

1

Men hvad skal rum og ind-
retning helt konkret kunne? 
Stort set alle former for 
undervisnings- og lærings-
aktiviteter i folkeskoler i  
dag skifter løbende mellem  
3 væsentligt forskellige 
organiseringer af lærings-
rummet, hvor lærere og
elever indtager forskellige 
roller og arbejdsformen er 
forskellig.

de 3 forskellige organiseringer 
kræver noget væsentligt  
forskelligt af de fysiske rum 
og indretninger og sætter 
krav til deres indbyrdes  
placering og fleksibilitet. 

Oplæg med tilskuere Diskussion

Undervisningsrum til formidling

Oplæg
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Undervisningsrum til formidling

Aktivitet kan understøttes af møbelopstilling/ indretning

Skift mellem 3 typer af lærringsrum



Undervisningsrum til formidling

Skift mellem 3 typer af lærringsrum
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1) Læserør på Ordrup Skole.

2) Arbejdsbord i fællesrum på Utterslev Skole.

3) Koncentrationsbokse i gangareal på 
Ordrup Skole.

4) Indskolingsrum med plads til fordybelse, 
Asgård i Jelling.

5) Fordybelsessteder i gangareal, Ordrup Skole.

6) Piger fra mellemtrinet på trappemøbel  
i fællesrummet på Utterslev Skole. 6

træningsrum til fordybelse

2 og 2 1 og 1 Vælg selv et sted
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Skift mellem 3 typer af lærringsrum

Træningsrum til fordybelse 

Aktivitet kan understøttes af møbelopstilling/ indretning



Træningsrum til fordybelse

Skift mellem 3 typer af lærringsrum



Studierum til projektarbejde, hvor 
eleverne især i grupper fordyber sig i, 
afprøver og udvikler viden. Læreren er 
konsulent og vejleder, og eleverne er 
studerende, der selvstændigt udforsker 
projekter af både teoretisk og krea-
tiv karakter. et eksempel kunne være 
projektarbejde hvor grupper af elever 
arbejder afprøvende og eksperimente-
rende med autentiske problemstillinger 
i forskellige former for værksteder og 
projektrum.

de fysiske rammer bør understøtte de 
undersøgende læreprocesser, hvad enten 
det drejer sig om adgang til teknologi, 
undersøgelsesudstyr, kreative materia-
ler eller andre faciliteter. et fritstående 
projektbord med plads til opstillinger 
og afprøvninger, adgang til nødvendigt 
udstyr og materialer. de fysiske rum og 
indretninger skal kunne tilpasses de ak-
tuelle projekter og gerne indeholde ud-
stillingsmuligheder i forhold til de øvrige 
elever og resten af skolen.

studierum til projektarbejde

1

2

studierum til projektarbejde

Grupper Grupper afskærmet Fælles værksted
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Skift mellem 3 typer af lærringsrum

Studierum til projektarbejde

Aktivitet kan understøttes af møbelopstilling/ indretning



Studierum til projektarbejde

Skift mellem 3 typer af lærringsrum



projektarbejde 

formidling fordybelse 

Vekselvirkning ml. teori og praksis 
 - nytænkning af naturfagslokaler 
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