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Designguide 
 - En guide til at skabe rammerne for 
    faget Håndværk og Design





I ”Håndværk og Design” erstattes de klassiske fag håndarbejde og sløjd. Det er 
ikke en sammenlægning af de to, men et nyt fag, med træk tilbage til hånd-
værksmæssige kompetencer og materialer fra de tidligere fag. Dette kræver 
naturligt nye fysiske rammer, der understøtter  fagets identitet, organisering og 
pædagogiske/didaktiske principper.

Faglokaler er sædvanligvis en bekostelig størrelse at etablere. Derfor er det 
særligt vigtigt at sørge for, at etableringen sker på baggrund af de rette 
prioriteringer og dermed bliver en bæredygtig investering. Med et nyt fag, er 
dette som udgangspunkt en udfordring, da der ikke er et bredt erfaringsgrundlag 
for hverken faget eller lokalet at trække på. Dertil kommer den iboende 
udfordring med at understøtte den nødvendige forandring fra to velforankrede 
og kompetente fagligheder til et nyt tredje.

Derfor har Byrådet bevilget en anlægssum til at skabe det første 
erfaringsgrundlag med faglokalet på en række udvalgte skoler. En oplagt 
mulighed for at afsøge, hvordan arbejdet med de fysiske rammer for didaktik og 
pædagogik kan være et værktøj til forandringsledelse igennem processen og 
blive et understøttende grundlag i hverdagens praksis.

Med fokus på inddragelse af dem som skal bære forandringen med sig ind i 
faglokalet - faglærerne, er Designguiden udviklet som et værktøj til at kvalificere 
beslutninger og prioriteringer i forbindelse med at skabe de nødvendige rumlige 
forandringer til faget. 
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Baggrund
Indhold



RULL er en sammentrækning af RUm til Leg og Læring og er betegnelsen for 
det program, hvor Aarhus Kommune investerer i pædagogisk og teknisk 
modernisering af dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Afsættet var Tænketanken, der fra december 2007 til august 2008 var nedsat til 
at udveksle idéer og præsentere forslag til fremtidens børnebyggeri. 
Tænketanken gav kvalificerede og fantasifulde råd i børnehøjde til fysiske 
rammer, der inviterer til læring og leg.
 
RULL-programmet skal sikre, at de fysiske rammer i skoler, dag- og fritidstilbud 
ikke blot vedligeholdes, moderniseres og udbygges, men at de også ændres til 
spændende og fremtidssikrede læringsrum. 
Således funderer alle projekter vedrørende børnemiljøer i Børn og Unge, 
Aarhus Kommune sig på Tænketankens principper samt erfaringer fra tidligere 
RULL processer. Et fundament som naturligt understøtter visioner og potentialer 
i det nye fag Håndværk og Design.
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”Hvad får folk op i gear? Hvilken indretning virker inspirerende og engagerende? Hvor-

dan holder man energien oppe på en skole? Hvordan bevarer vi lysten til at lære? Vi 

skal skabe rum, der står åbne for muligheder - hvor børn kan være med til at sætte

en dagsorden.”
Fra tænketankens drøftelser

RULL
Principper for fremtidssikrede læringsrum
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Udviklingstrin

Rum og indretning skal 
tage højde for, at børn 
udvikler sig fra 0-18 år, 
og at forskellige udvik-
lingstrin kræver forskel-
lige udfordringer. Vi skal 
indrette sådan, at børn 
løbende møder nye ud-
fordringer og tilbydes et 
miljøskifte, når deres ud-
vikling kræver det.

Engagement i inspire-
rende rum

Rum skal skabe mulig-
hed for, at børn kan en-
gagere sig helhjertet. 
Rum skal indbyde til akti-
vitet frem for passivitet 
og give mulighed for ind-
flydelse på egen aktivitet.

Innovation og tværfag-
lighed

Rum og indretning skal 
stimulere til innovation og
tværfaglig udforskning og 
udvikling af ideer gen-
nem eksperimenter.
Rummene skal give 
plads og mulighed for
kontinuitet i længereva-
rende projektarbejde. 
Omgivelserne skal være 
fleksible, så de kan ind-
rettes til forskellige formål 
og arbejde i grupper af 
varierende størrelser.

Aktivitet og kropslig-
hed

Mulighederne for kropslig 
udfoldelse, motorisk
træning og aktivitet skal 
tænkes ind, når vi indret-
ter fremtidens lærings-
rum. De fysiske rammer 
skal imødekomme 
forskellige interesser og 
behov for udfordringer.

Sociale fællesskaber 
baseret på anerken-
delse af individualitet

Miljøer skal være desig-
net til, at vi både kan 
tage hensyn til individu-
elle forskelligheder og in-
teragere socialt – dvs. 
man skal kunne bevæge 
sig sammen uden at 
være tvunget til det. 
Rummenes indretning 
skal danne ramme om og 
stimulere til fællesskabs-
dannelse, uden at det bli-
ver for meget.

Integration af informati-
onsteknologi (IKT)

Børn skal kunne ”læse” 
og ”skrive” digitale me-
dier lige så godt som de 
traditionelle papirbårne 
medier. Trådløst Internet 
og mobilnettet vil være li-
geså central en del af in-
frastrukturen som strøm 
og vand. Der skal være 
adgang til relevante IKT 
redskaber i alle typer af 
rum og ikke kun i spe-
cielle computerrum. IKT 
har potentialer
i forhold til mange for-
skellige læringsstile og 
udendørs projektarbejde.

De seks principper fra Tænketanken - særligt fokus i arbejdet m. Håndværk og Designlokalet



Læringsmiljøet; formidling er karakteriseret ved, at eleverne og læreren i 
fællesskab arbejder med stoffet med en fælles opmærksomhed rettet mod de 
samme personer og det samme indhold. Undervisningen foregår som elev- eller 
læreroplæg med fokus rettet mod formidling af nye stofområder eller som dialog 
og diskussion, hvor deltagelsen i en demokratisk meningsudveksling er det 
væsentlige. Læringsmiljøet og formidlingen vil i reglen være styret af læreren, 
som dog kan overlade styringen til eleverne. I læringsmiljøet, med formidlingen 
som omdrejningspunkt, skabes grundlag for at kunne arbejde og fungere i mere 
løst organiserede læringsmiljøer som eksempelvis læringsmiljøet med projekt- 
og praksisarbejde. 

Læringsmiljøet; projekt- og praksis er typisk rammen om praksis- og 
projektarbejde eller gruppearbejde, hvor eleverne i grupper arbejder med 
autentiske problemstillinger, der tager deres udspring i virkelige cases og 
projekter. Denne arbejdsform stiller krav om stor selvstændighed blandt 
eleverne og lærerrollen får mere karakter af at være en konsulentfunktion, hvor 
læreren igangsætter processer og vejleder eleverne i kritiske faser. 

Læringsmiljøet; træning/fordybelse er der, hvor eleverne arbejder individuelt 
med at øve sig i den faglige viden eller kunnen, og det vil således i praksis ofte 
ligge i forlængelse af de faglige indholdsområder, som er blevet formidlet. 
Lærerrollen bliver karakteriseret som træneren/mesteren, der på baggrund af 
elevernes faglige niveau vejleder og udfordrer eleverne. Læreren kan opsøge 
eller blive opsøgt af eleverne og hjælpe dem videre. Det er ofte her, at eleverne 
arbejder i dybden, og at arbejdet med individuelle læringsstile slår tydeligst 
igennem, idet nogle elever fx vil foretrække at være nær ved eller adskilt fra de 
øvrige elever.
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Indretning med læringsmiljøer



Børn og unge sammen
Studerende
Selvstændige og ansvarlige
Stiller selv opgaverne
Mesterlære

Teoretiske og kreative projekter 
Autentiske problemstillinger
Innovation
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Formidler, ordstyrer og overhører
Lærer/pædagog har fokus på hele 
klassen
Lærerne/pædagogerne organiserer og 
stiller opgaver

Modtager, følger regler og udviser 
interesser, børn og unge som formidlere 
og tilhørere. 
Udvikler og vedligeholder de demokratiske 
værdier
Elev til elev -  synlig procesformidling, 
logbog

Vidensformidling og diskussion, 
oplæg/forestillinger
Film, foto, internet

Formidlingsmiljø til små og store 
samlinger -to klasser samtidigt, en 
klasse, en gruppe. 
Eks. i auditorium delt af flere faglokaler, 
hjemklasser, læringstrappe i 
fællesarealer, mindre taburetter i 
afgrænset område, markering i 
gulvbelægningen mv.

Projektor, IT, tavle/whiteboard

Konsulent
Arbejdsleder
Vejleder
Katalysator
Coach

Værstedsrummet -store og små 
arbejdsborde i ståhøjde / elevation, 

Værkstedsstationer: høvlbænke, 
svejse- gasrum, sy/stryge/klippe, 
maling, vådarbejde, it

Gruppeborde i nicher (evt. i 
fællesarealer) til research

Det pædagogiske læringscenter til 
research, idégenerering

Udeværkstedsstationer: vand, 
huggeblok, ild

Træning af og fordybelse i pensum/
emnet
Research, skitsering og refleksion 
Opgave differentiering

Individuelle steder til idégenerering 
-små nicher, arbejdsborde

Træner/mester
Læreren/pædagogen stiller opgaver 
og giver muligheder
Arbejdsleder
Vejleder

Børn og unge arbejder individuelt 
eller i små grupper

Bearbejdet model fra: Krop og kommunikation i skolen, Lars Peter Bech Kjeldsen og Jens-Ole Jensen, Aarhus Kommune, Børn og Unge

Roller

Lærer / 
pædagoger

Elever

Indholdet

Fysiske rammer

Formidling Projekt- og 
praksisarbejde

Træning/
fordybelse



Pilotprojektets grundlæggende målsætning er at afsøge vilkår og 
forudsætninger for etableringen af de nødvendige rammer for det nye fag. I 
dette ligger der et spænd fra de rent bygnings- og installationsmæssige 
forudsætninger til indretnings- og kodningsmæssige tiltag som er med til at 
skabe fagets identitet. 
Pilotprojektets økonomi fordrer en knivskarp prioritering i dette spændfelt, 
hvilket betyder at en afklaring af nødvendige forudsætninger og afgørende 
kvaliteter er det væsentligste grundlag for hele projektet.
Som udgangspunkt har det været et væsentligt parameter at afsøge dette i en 
fysisk ramme som kapacitetsmæssigt kan understøtte undervisning af 2 klasser 
samtidig. Dette begrundet med muligheden for at kunne tilrette undervisning 
med repræsentation af faglige kompetencer fra både sløjdfaget og 
håndarbejdsfaget. Dette giver mulighed for indbyrdes kompetenceudveksling og 
løser udfordringen i forhold til at kompetenceudvikling af faglærer ikke alle 
steder vil være løst, når faget starter op. En enkelt skole repræsenterer dog 
tilfældet, hvor dette arealmæssigt ikke er muligt, hverken ved omdisponering af 
nærliggende lokaler eller tilbygning. Herved opnås der erfaringer med andre 
organisatoriske løsningsmodeller i forhold til de faglige kompetencer.

Det er i projekterne en prioritering at afprøve hvordan læringsmiljøerne kan 
bidrage til at sikre den nødvendige forandring af faget, samt være en 
understøttende medspiller i de kreative processer. 

Erfaringerne fra pilotprojekterne skal således give klarhed omkring vigtige 
prioriteringer og forudsætninger og hermed kendskab til forventelig økonomisk 
ramme for etableringen af faglokalet. 
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Pilotprojektet
Målsætninger og udvælgelseskriterier
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Sløjd - kælderetagen

1 faglokale = 1 klasse

H&D - kælderetagen

1 faglokale = 2 klasser
1 faglokale = 1 klasse

Håndarbejde - 1.sal

Udvælgelseskriterie: Oprindelige faglokaler har væsentlig indbyrdes afstand og 
er på hver sin etage. Det er ved etableringen af Håndværk og Design muligt at 
sikre kapacitet til 2 klasser. Evt. ved udvidelse af det oprindelige lokale.



Allerede inden fællesmålene for faget var færdigbearbejdede og offentliggjort, 
startede den indledende proces til pilotprojektet op. Netop derfor var det også 
af yderste nødvendighed at inddrage bredt og tidligt, for overhovedet at få 
defineret projektets kerneområder.

Procesplan for pilotprojektet:  
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kategoriseres

Lokal inddragelse på 
den enkelte skole

Registrering af forhold

Skitseforslag

Metode 
Funderet på inddragelse



En fremtidig proces vil kunne kortes ned til en enkelt opstartende 
fællesworkshop for 5-6 skoler, med afsæt i de udarbejdede metoder og 
afprøvede afklaringsværktøjer. Hovedformålet vil være at skabe en fælles 
forståelsesramme, muligheden for indbyrdes netværk og sparring skolerne i 
mellem, inden lokal inddragelse på den enkelte skole. 
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Teknisk kvalificering
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Som opstart blev der i februar/marts 2014 afholdt et workshopforløb, hvor fagets 
mål, de nødvendige faciliteter og indretning af Håndværk og Designlokaler var i 
fokus.
Målet var, at starte en kreativ, refleksiv proces hos de fagpersoner, som skal 
udmønte fagets mål, og give inspiration og baggrundsviden til udarbejdelsen af 
denne Designguide til det videre arbejde med de konkrete faglokaler. 
 
Workshoppen rummede en kort beskrivelse af fagets foreløbige mål, 
inspirationsoplæg om indretning og kodning af fagmiljøet, bl.a. med erfaringer 
fra Skårup skole, ved Svendborg som har gjort sig erfaringer med faget og 
fagets rum.
Dagen rummede en kombination af oplæg og gruppearbejde, hvor følgende 
spørgsmål blev belyst:

• Mål med faget – Hvilke faglige kompetencer skal den enkelte
 elev opnå og hvilke faglige kompetencer kræver det af læreren
 og pædagogen?

• Hvad skal faget kunne – Hvilke didaktiske kompetencer skal
 læreren og pædagogen have?

• Hvilke krav stilles til fagmiljøets funktioner, indretning og
 kodning – Hvilke aktiviteter og kombination af aktiviteter skal
 læringsmiljøet rumme?

16
Workshops
Faglærere, ledelse, eksperter og interessenter



Produktet af workshoppen er vigtige input til denne designguide som skal give 
inspiration og anbefalinger til hvordan man kan arbejde med Håndværk og
Design, i forhold til de fysiske rammer, pædagogikken/didaktikken og 
organiseringen.

Derudover er det vigtigt at få igangsat en refleksiv proces hos ledelsen og 
faglærerne på de udvalgte pilotskoler, så disse kan bidrage optimalt i den 
kommende afklaringsproces omkring de konkrete muligheder og forhold i 
etableringen af faglokalet på deres skole.
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På workshoppen deltog: 

Ellevangskolen
Engdalskolen
Holme Skole
Kragelundskolen
Malling Skole
Tranbjergskolen
Skæring Skole
Næshøjskolen
Samsøgades Skole

Skårup Skole
Kata Fonden
”Ung i Aarhus”
Young Enterprice
TECO
Tech Aarhus 
Center For Læring
Pædagogik og integration

RULL-teamet, Børn & Unge, 
Aarhus Kommune



Erfaringer fra Skårup Skole

På den første workshop var der et praksisrelateret inspirationsoplæg af 2 
faglærere fra Skårup Skole i Svendborg. Skolen var én af testskolerne i 
forbindelse med udarbejdelsen af Rambølls erfaringsrapport fra 2012. 
Faglærerne havde i samarbejde med skolens tekniske serviceleder forandret de 
fysiske rammer for Håndværk og Design og kunne fortælle om deres erfaringer 
med undervisningen og fagets rum. Her samarbejder to faglærere ved at have 
to klasser sammen, og i relation til klassetrin tilrettelægge opgaveforløb som 
skaber muligheden for at arbejde med et udvalg af relevante materialer og 
håndværksmæssige færdighedskurser. Ved hjælp af afkrydsningsskemaer kan 
både lærer og elev følge med i, hvilke redskaber og teknikker der løbende 
oparbejdes.
Generelt fremhæves det at de yngste elever lettest kan håndtere faste forløb, 
mens ældre elever kan klare mere komplekse sammenhænge. Det forventes at 
med træning i designprocesserne vil eleverne generelt kunne opøve metoder, 
der kan håndtere større grad af kompleksitet, og at erfaringerne herfra kan 
overføres til andre faglige sammenhænge.
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Inspiration og erfaringer
Input på workshops



De konkrete tiltag i forhold til forandringen af den fysiske ramme har været at 
indrette sig i det oprindelige sløjdlokale, samt nabolokalet som oprindeligt var 
metalværkstedet. Oprindelige maskiner og installationer er bibeholdt. For at 
skabe plads til arbejde med tekstil og andre bløde materialer er der i begge 
lokaler reduceret i eksempelvis høvlbænke. Disse erstattes med større 
projektbordflader. Symaskiner placeres i rummet med metalarbejde, da disse 
ikke tåler det fine træstøv. Tidligere forrum indrettes m. opslagstavler på 
billedhylder, så elever og lærer kan følge med i den løbende proces til 
inspiration og debat.
Skårup Skole er et godt eksempel på  at fagteamets samarbejde er afgørende i 
skabelsen af det nye fags identitet. Det er her, på trods af kompromisser, 
alligevel lykkedes at skabe et fysisk grundlag for faget uden ombygning eller 
omdisponering af installationer. Derimod har det krævet klare mål og metoder i 
tilrettelæggelsen af undervisningen, samt en streng disciplin i prioritering og 
organisering af materiel og redskaber.
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Se lærernes Prezipræsentation: 
https://prezi.com/msfjeoqojzn5/hd-
lokalerne-pa-skarup-skole/?utm_
campaign=share&utm_medium=copy



Anbefalinger for arbejdet med faglokaler fra Kata fonden 

På den opfølgende workshop introducerede Jesper Ingerslev deltagerne til Kata 
Fondens arbejde med etableringen af Naturfagshuset ved Danfoss Universe.
Projektets afsæt i at skabe varierede læringsmiljøer -også i faglokaler, minder 
meget om RULL principperne for fremtidssikre læringsmiljøer, hvorfor det er 
oplagt at lade sig inspirere af de konkrete projekterfaringer fra både processen, 
metoden og de konkrete løsninger i fagmiljøet.
Projektets formål er at udbrede kendskabet til hvordan man indretter gode 
naturfagslokaler som kan understøtte udforskende og eksperimenterende 
naturfaglig læring og muliggøre, at man også i naturfagene kan vælge mellem 
mange måder at lære på. Arbejdet med naturfagshuset danner grundlaget for et 
dokumenteret indretningskoncept, samt en variation af metoder til kvalificering 
og prioritering i de afklarende beslutningsprocesser. Dette er kogt ned til 8 
væsentlige anbefalinger for arbejdet med naturfagslokaler:

 • Spændvidde
 • Koncentration i stilhed
 • Koncentration i larm
 • Forskellige og varierede undervisningsformer
 • Mulighed for at eksperimentere og udforske naturfaglige emner
 • Inspiration, udstyr og materialer
 • Æstetik og ordenlige materialer
 • En narrativ ramme
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Der kan trækkes en klar parallel imellem disse anbefalinger og de opnåede 
kvaliteter i Ny Naturfagsprojektet til arbejdet med de ønskede rammer for 
Håndværk og Design.
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”Spændvidde
Lokalerne bør have en spændvidde, 
der rækker fra det mere generelle 
(steder til at søge information, 
strukturere, bearbejde, vurdere, 
omformulere og fremlægge sin viden) 
til det specifikt naturfaglige (steder til 
at undersøge og eksperimentere). 
Lokalerne bør ligeledes have en 
spændvidde fra det indadvendte, 
koncentrerede og stille til det 
udadvendte, adspredte og 
larmende....”
 
Fra Ny Naturfag. 
Link: http://www.nynaturfag.dk/Koncept/
Anbefalinger-til-naturfagslokaler.aspx

Ny Naturfag tager bl.a. afsæt i spændvidder som generalistmiljøer versus 
naturfaglige miljøer. Eller ekstrovert (plads til de store armbevægelser) versus 
introvert (små armbevægelser) Kortlægningen kan være et redskab til at sikre 
det alsidige rum der favner bredt. 
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DE FYSISKE RAMMER
FUNKTIONSMILJØER

DE FYSISKE RAMMER
KVALITETER

På baggrund af de debaterede spørgsmål på den første workshop udarbejdes 
en samlet kortlægning af dagens input. Dette ’mindmap’ oplister ideer, 
opmærksomhedspunkter og forudsætninger og giver således et første overblik 
over både rumlige, praktiske og teoretiske forhold som bør tænkes med i 
implementeringen af det nye fag. 

Mindmappet præsenteres, diskuteres og kvalificeres på den anden workshop og 
bliver et væsentligt grundlag for designguiden, som et værktøj i det konkrete 
arbejde med pilotskolerne.

Mindmappet skal læses sammen over de næste sider:
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indretning som favner 
aldersspændet hos 

børnene
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Fordybelse

Ro til refleksion
Research
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DE FYSISKE RAMMER
FUNKTIONSMILJØER
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Fagformål

Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige 
erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og 
vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal 
tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og 
designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, 
primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og 
entreprenante kompetencer.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet 
mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske 
håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, 
problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang 
fremmes. Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen 
og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med 
hænderne.

Stk. 3. Eleverne skal gennem håndværk og design opnå forståelse for materiel 
kultur i elevernes hverdag og i forskellige kulturer og tidsperioder. Eleverne skal 
tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til 
håndtering af materialer.
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Foto: © colourbox

Fælles mål 
De afgørende forskelle - det nye tredje



Fællesmålene for faget tager sit afsæt i 3 kompetenceområder:

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne
og under hensyntagen til de tværgående temaer. Læseplanen beskriver 
undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en 
helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte 
undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af 
kompetenceområderne. Håndværk og design indgår naturligt i tværfaglige 
sammenhænge med mange af folkeskolens fag. Det skal tilstræbes, at 
undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige 
fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Denne opdeling giver anledning til nogle naturlige spørgsmål, som vil have 
betydning for planlægningen af fagets indhold og hermed forudsætningerne for 
faglokalet. 
Er der nogle mål som er vigtigere end andre og hvordan prioriteres de i så fald?
Er forarbejdning f.eks. vigtigere end materialer og design, eller er design 
vigtigere end forarbejdning og materialer?

Kompetenceområde Efter 4./5./6./7. klassetrin

Håndværk - forarbejdning
Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og 

maskiner forsvarligt til forarbejdning af 
materialer 

Håndværk - materialer
Eleven kan forarbejde materialer i forhold til 

produktets form, funktion og udtryk

Design
Eleven kan arbejde med enkle designprocesser 

knyttet til egen produktfremstilling
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Kilde: http://www.emu.dk/modul/
håndværk-og-design-fælles-mål-
læseplan-og-vejledning



Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 4.-7. klasse.
Grundlæggende for faget håndværk og design er håndværksmæssig 
forarbejdning af materialer til produkter baseret på designprocesser. Der 
arbejdes med håndværktøjer, redskaber og maskiner primært i tekstil, træ og 
metal. Innovative og entreprenante arbejdsprocesser indgår som en integreret 
del af håndværk og design.

Dette udrag fra Fællesmålenes introduktion peger på en ligestilling af de tre 
områder. Dertil et nyt fokus på innovation og entreprenørskab, som underbygger 
vigtigheden af arbejdet med designprocesserne og idegenerering. Disse er 
altså  en ligeså væsentlig målsætning som de andre to.Denne ligestilling bliver 
et betydeligt skisma i det afklarende arbejde med at definere fagets identitet - 
både i relation til indhold og rammer. For hvordan opnår man 
håndværksmæssige færdigheder i en kreativ proces og hvordan kan man være 
innovativ uden kendskab til redskaber, materialer og teknikker?

Følgende model giver et bud på dette. Her tænkes en progression med alle 
kompetenceområder i spil, men hvor hovedfokus i starten lægges på 
forabejdning og materialer, med afsæt i simple designprocesser, hvorefter 
fokuset efterhånden tipper over til mere komplekse designprocesser som kan 
funderes i allerede opnåede færdigheder og viden om materialer og teknikker. 

FORARBEJDNING/MATERIALER

DESIGN

meget rammesatte opgaverpr
ak

si
s 

 in
no

va
tio

n

mindre rammesatte opgaver
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Foto: © colourbox
Bearbejdet model af Ove Krogh Eskildsen



Med afsæt i denne tænkning bør faglokalet ligeledes understøtte 
forudsætninger for alle tre kompetenceområder. Dvs. at lokalet ikke blot er et 
værksted til at opnå færdigheder med forarbejdning af hårde og bløde 
materialer, men også bør være en understøttende ramme for designprocesser, 
idegenerering og produktudvikling. Dette stiller krav til mere diffuse rumlige 
kvaliteter med mulighed for på forskellig vis at kunne rammesætte en opgave 
med afsæt i virkelige problemstillinger. 

                                                                                             
       

     
    

    
   

   
   

   
   

   
   

    
     

      
Forarbejdning/tilvirkning

Konkrete rumlige 
forudsætninger

Diffuse rumlige 
forudsætninger

Udveksling 
/formidling

Færdigheder

Erfaringer

               Design/idegenerering

Introduktion
Sparring

Evaluering
Præsentation
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Redskaber
Materialer

Inspiration

Ro/tryghed

Kreativt miljø

Synlige processer

Adgang til viden/IT

Maskiner
Teknik/installationer

Diagram: Overordnede rumlige forudsætninger som understøtter de tre kompetenceområder



Eftersom faget Håndværk og Design erstatter to fag med en velforankret 
håndværksmæssig tradition og faglighed, vil der være en risiko for at meget 
forbliver som det ’plejer’, blot med nye skilte på dørene. For at Håndværk og 
Designs potentialer og visioner skal lykkes er det en nødvendighed at gøre op 
med vaner og fagprotektionisme fra de to tidligere fag, og sikre en ny identitet 
og samarbejdskultur imellem de to kompetenceområder.
Her kan arbejdet med at forandre de fysiske rammer være et vigtigt værktøj til 
også at lykkes med den mentale ombygning. Den kendte faglighed og erfaring 
skal dog ikke underkendes, da håndværket stadig er et nødvendigt fundament i 
det nye fag.

I pilotprojektet har inddragelsen af faglærerne fra sløjd og håndarbejde derfor 
været en afgørende ressource for at afklare både behov og potentialer i 
forbindelse med prioriteringer og indretning af de pågældende lokaler. Samtidig 
giver denne inddragelse også faglærerne et vigtigt og nødvendigt fælles 
ejerskab for det nye fags identitet og faglokale. 
Blot den forudsætning, at de nye rammer tager sit afsæt i det nuværende 
sløjdlokale, kan give anledning til et element af fremmedgjorthed for 
håndarbejdslæreren som træder ind i en andens domæne. Her har det været 
vigtigt at sikre en ligevægt i indretningen af rummet, med fokus på både 
retorikken - værkstedernes navne, samt værkstedernes æstetiske udtryk. I 
stedet for at navngive værkstederne med ord der leder tilbage til de gamle fag, 
eksempelvis træværksted og tekstilværksted, arbejder man i pilotprojektet med 
et spænd imellem grovværksted og finværksted. Dertil specifikt definerede 
værksteder til eksempelvis metal, arbejde m. vand, maling eller maskiner.

Sløjdlokaler bærer tydeligt præg af at det er hårdføre arbejdsgange der finder 
sted, hvorfor der som ofte er en særlig grov værkstedsæstetik. Derudover er det 

30

Foto: © colourbox

Ny faglig identitet
Forandringens potentiale



ofte tilfældet at disse lokaler ikke er blevet renoveret i en lang årrække. Begge 
forhold kan ofte være fremmede for håndarbejdslæreren. Dertil også 
uhensigtsmæssigt for de nye arbejdsgange som faget introducerer i lokalet. 
Nemlig arbejdet med de bløde og i mange tilfælde finere materialer. Dette 
kalder på en anden adfærd og dermed en anden æstetik. Derfor er etableringen 
af finværkstedet som et ligeværdigt værksted til grovværkstedet den 
væsentligste prioritet i forandringen. At skabe denne ligevægt fordrer naturligvis 
at der prioriteres den nødvendige plads i det nuværende sløjdlokale, hvilket som 
det mindste kræver en omdisponering af nuværende inventar, men i de fleste 
tilfælde en prioriteringsøvelse, hvor der reduceres i eksempelvis høvlbænke, 
maskiner og materiel generelt. 
Dette er i sig selv et betydeligt benspænd i den mentale ombygning, hvor det 
bliver nødvendigt at prøve at visualisere det nye fag for sig.

Et andet vigtigt fokuspunkt i forandringen har været at skabe tydelige rammer 
for både lærer og elev. Med mulighed for mange forskellige arbejdsgange, 
materialer og processer er det vigtigt at man ved hvor man må og kan hvad. 
Dette har resulteret i en metode hvor rummet indrettes med afsæt i 
funktionsmiljøer. Miljøerne understøtter værkstedsretorikken med eksempelvis 
indretning og inventar som understøtter grove arbejdsgange i grovværkstedet 
og ligeledes i de andre funktioner. I den sammenhæng har det været en 
prioritering i pilotprojekterne at skabe særlige miljøer for formidling og 
fordybelse som nye elementer i forhold til de gamle faglokaler. Dette for at 
skabe konkrete rumligheder for funktioner som knytter sig til designprocesserne 
og på denne måde lade rammen fastholde og skabe det nødvendige skub for at 
Håndværk og Design kan få sin egen faglige identitet i lokalet på trods af 
tidligere fags forankring i både rum og lærer.

forstå
empathize

udvælg
define

idegenerer
ideate

fabriker
prototype

evaluer
test
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En metode til designprocesser.
Design tænkning (designthinking):

Læs mere: http://createdu.org/design-
thinking/



Endnu et væsentligt fokusområde i forandringen af lokalet har været tryghed. 
Dette opnås ved at sikre overblik og gennemkig på tværs af de forskellige 
værkstedszoner, samt omtanke for placeringen af maskiner. Ved, så vidt 
rammen tillader det, at samle dem i en zone med elevmaskiner og et, om muligt 
aflåseligt aflukke - maskinstationen - til de maskiner som eleverne ikke må 
bruge selv.

Så hvad skal der egentlig til for at sikre en ny faglig identitet? I pilotprojektet 
afsøges dette konkret i indretningen af de forandrede rammer, men i lige så høj 
grad i inddragelsesprocessen omkring denne fysiske forandring. For i sidste 
ende er det faglærerne som skal bære denne forandringens potentiale med sig 
og forankre Håndværk og Designs faglige identitet og indhold.

Tidlig og kontinuerlig inddragelse af faglærere og ledelse er således et 
afgørende værktøj for at sikre et fælles ejerskab for forandringen. Ved i et 
fagteam sammen at skulle forholde sig til noget helt konkret som indretning, 
herunder funktioner, inventar og miljø, har det været en naturlig konsekvens at 
tage stilling til fagets indhold, organisering og tilrettelæggelse. Ellers ville det 
ikke have været muligt at kvalificere løsningsforslag og prioriteringer i 
afklaringsforløbet omkring lokalet.

Ved at arbejde med forudsætninger som kræver at et nuværende faglokale - 
sløjdlokalet - rømmes og indretningvis reduceres og ændres betydeligt, skabes 
der et fundament for en ny fælles start for de to nuværende fagligheder. For når 
rammen forandres, bliver det et vilkår at adfærd og fagligt indhold også 
forandres. Graden af den fysiske forandring vil naturligt have sammenhæng 
med den mulige faglige forandring og hermed forankring af det nye fags 
identitet. 
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Derfor har det været en væsentlig prioritering at skabe rammer for mere end 
blot specifikke værkstedsfunktioner som metal, vandarbejde, maling, samt 
maskiner, da dette, ud over at samle funktioner fra de to nuværende fag, ikke 
understøtter særlige nye tiltag i forhold til faget Håndværk og Design.
Med afsæt i indretning med de tre læringsmiljøer, introduceres der i rammen 
miljøer som understøtter innovative og entreprenante processer samt indbyrdes 
inspiration og udveksling af samme.
Dette i respekt for veletableret faglig viden indenfor de to tidligere fag, lærerens 
trivsel og tryghed, samt elevernes sikkerhed.

Ledelsesmæssig opbakning til faget. Tilstrækkelig timesætning på skemaet og 
tid til faglærernes inddragelse i arbejdet med faglokalet, dernæst indflytning og 
fælles planlægningen af fagets indhold er også et væsentligt kriterie for at 
lykkes med at etablere en stærk faglig identitet.

Forandringsprocesser kræver tid og ressourcer. 
Ressourcer til at skabe de nødvendige rammer og til kompetenceudvikling.
Tid til at gøre sig nye erfaringer, udveksle og evaluere på disse og justere efter 
igen. 
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” Byggeri til børn skal stimulere leg og 
læring i rum, der giver frihed til fysisk 
udfoldelse, fordybet udforskning og 
kreativ produktivitet.

Byggeri til børn skal både imøde-
komme børns behov og ønsker, og de 
voksnes krav til eksempelvis professi-
onalitet og sikkerhed.

Byggeri til børn skal tage højde for, at
børnene store dele af dagen omgiver 
sig med professionelle voksne, som 
spiller en afgørende rolle i udfyldelsen 
af rummene.”
Fra rapport udarbejdet af Tænketank 
om fremtidens børnebyggeri

Link: www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/
MBU/RULL/Fremtidens-boernebyggeri.pdf



Faglokalet til Håndværk og Design vil med stor sansynlighed blive en ressource 
for andre end eleverne i 4. - 7. klasse for hvem faget er obligatorisk.
De praktisk/musiske fag er som regel populære for alle klassetrin og med fagets 
spændvidde i både materialer og arbejdsgange, vil det være en oplagt ramme 
for praksisnære tværfaglige temaforløb, værkstedsaktiviteter for fritidstilbuddene 
og eventuelt også foreningslivet.

Med krav om en varieret skoledag indflytning af SFO og klub på flere skoler, er 
det naturligt at tænke Håndværk og Design med i flere sammenhænge end de 
obligatoriske skematimer. 
Dette bør der tages højde for allerede i den afklarende fase i arbejdet med 
rammen og planlægningen af faget. Det bør besluttes hvorledes man 
hensigtsmæssigt organiserer sig i forhold til materialer og oprydning. Hvad er 
fælles og hvordan afleverer man lokalet, så det er til at gå til for de næste. 
I den sammenhæng er kulturen i lokalet afgørende for at alle, børn som voksne, 
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” Håndværk og design har en helt afgørende rolle for udvikling af kreativitet, innovation og 
entreprenørskab i skolen, og af den grund er det vigtigt at få disse perspektiver grundfæstet 
i faget. Innovation og entreprenørskab betyder, at nyttiggørelse og betydning for tredjemand 
bliver et nyt omdrejningspunkt i faget, og i den forbindelse skal håndværk og design åbne 
sig ud mod det lokale samfund, hvor et samarbejde med nærmiljøets institutioner og 
interessenter kan etableres”
Fra Vejledning for faget håndværk og design
Link: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-hånværk-og-design#afsnit-3-5-innovation-og-
entreprenoerskab

Lokalets andre brugere



er med til at holde orden og sikre muligheden for de mange ønskelige 
arbejdsgange og processer. 

For at sikre rummets integritet som værkstedsrum er det vigtigt at alle 
ansvarshavende voksne i lokalet har ejerskab og forståelse for den ønskede 
kultur i lokalet. Det er ikke hensigtsmæssigt at lokalet får karakter af legestue i 
fritidsperspektivet, da det vil være nogle af de samme børn som skal begå sig i 
værkstedslokalet i undervisningstiden. Igen er den faglige identitet og dens 
forankring i rammen en væsentlige faktor.

Der vil med stor sandsynlighed være forskel på hvordan man leder lokalet, alt 
efter om man er faglærer, lærer eller pædagog. Derfor vil teamsamarbejde 
omkring evt. temaforløb, tværfaglige potentialer og understøttende 
undervisning, være helt oplagt i forbindelse med fagets opstart.

At lokalet kan få en bred brugergruppe er bestemt et potentiale i relation til den 
ønskelige vision om at understøtte den åbne skole samt samarbejde med 
eksterne aktører, som eksempelvis erhvervsskolerne og relevante praktikere i 
erhvervslivet. 

Internt på den enkelte skole kan man overveje om lokalet kan suppleres af 
mindre satelitværksteder, eksempelvis ved genbrug af overskydende inventar 
som høvlbænke o.lign. til at understøtte integrationen af praksisnære 
læringsforløb med nærhed til hjemklasser eller andre faglokaler. 
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” Ved at kombinere teori og praksis i 
undervisningen får man aktiveret 
eleverne på forskellige måder, og for 
nogle elever kan inddragelsen af det 
praktiske eller anvendelsesorienterede 
arbejde, understøtte læreprocesserne 
samt bidrage til at give eleverne 
mulighed for at stifte bekendtskab 
med arbejdsformer, som bl.a. 
anvendes på de erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser.”
Fra rapporten Skolers arbejde med at 
forberede elever til 
ungdomsuddannelse, udarbejdet af 
Danmarks Evalueringsinstitut
Afsnit 4.1 side 36

Link til download af rapport: www.eva.dk/
projekter/2014/overgangen-fra-grundskole-til-
ungdomsuddannelse
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I arbejdet med at indrette alle typer rum er der en række forhold man er 
nødsaget til at forholde sig til for at indretningen bliver hensigtsmæssig. Disse 
forhold vil variere alt efter hvad man ønsker at opnå med rummets indretning og 
være betinget af rummets funktion. 
Faglokalet til Håndværk og Design skal som udgangspunkt opfylde en række 
parametre som får væsentlig betydning for hvordan rammen indrettes mest 
hensigtsmæssigt. 
Ved at arbejde med en kortlægning af disse parametre i afklaringsfasen, 
kvalificeres valg og disponeringer løbende op i mod forudsætninger og ønskede 
kvaliteter, samt eventuelle begrænsninger. 

Som regel vil der være der være parametre som indbyrdes konflikter og kræver 
kompromisser, hvor det i prioriteringen vil være nødvendigt at skelne mellem 
forudsætninger og kvaliteter.
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Kortlægning af rummet 

Kvalificerende metodeværktøj i afklaringsfasen



Kortlægningen kan rumme:

* *
* *
* *
* *
* *
*
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Forudsætninger
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Kapacitet
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Ganglinier og gennemkig 
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Dagslys/kunstlys og udkig 
Fordybelse nær vinduespartierne 

Akustik
Lydbilleder der understøtter miljøet 
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Placering af funktionsmiljøerne
Internt og / eller eksternt 

Integreret fleksibilitet 
Faste enheder der kan forandres med et enkelt greb

Nærhed af opbevaring
Materialer/redskaber placeres nær værkstedet

Inventar / genbrug
Enkle møbler der åbner for alsidig anvendelse

Æstetik
Sammenhæng mellem funktion og udtryk 



I værkstedet skal man kunne arbejde med mange forskellige materialer. Nogle 
materialer og arbejdsgange vil kræve et meget robust og grovere underlag, hvor 
det er tilladt at der kommer skrammer, støj og skidt ved arbejdet. Andre vil 
forudsætte et rent og glat underlag for arbejdet. Derfor bør værkstedet spænde 
fra en finværkstedszone til grovværkstedszone, hvorved der er mulighed for at 
arbejde både med forskellige materialer, men også med det samme materiale 
på forskellig vis. Der er imidlertid en særlig udfordring med finstøv fra 
træarbejdet, som eksempelvis symaskiner ikke tåler. Derfor vil disse 
arbejdsgange altid skulle kunne adskilles fysisk. Enten ved at isolere træstøvet 
inden for grovværkstedszonen eller ved at isolere et område til symaskiner 
indenfor finværkstedet. Denne adskillelse bør ikke kompromisere den visuelle 
sammenhæng. Det skal i så høj grad som muligt kunne fungere som ét 
faglokale, trods denne opdeling. 
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Adskilte værkstedsenheder 
I relation til arbejdsgange, støj og støv



GROVVÆRKSTEDFINVÆRKSTED
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TRÆSTØV

SYMASKINER

Indretningsdiagram

Det er en forudsætning at træstøv og symaskiner er adskilte



Faget Håndværk og Design giver mulighed for at kombinere flere materialer og 
håndværksmæssige færdigheder. I sin optimale form understøttes således alle 
dele af en designproces. Fra opgaveintroduktion til de første idé- og 
arbejdsskitser videre til fordybelse og træning af håndværksmæssige 
færdigheder, før præsentation i fælles formidlingszone. 

Funktionsmiljøerne (defineret i det følgende) kan tænkes som brikker, der 
tilsammen skaber rammen for faget. Ved at bruge funktionsmiljøerne som 
tjekliste sikres at alle trin i designprocessen er understøttet i det fysiske miljø. 
Samtidig er der miljøer der med fordel også kan tænkes eksternt, ligesom 
enkelte decideret anbefales at ligge udenfor lokalet.
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”Forskellige og varierede 
undervisningsformer
Lokalerne bør modvirke langvarig 
frontalundervisning og tilskynde til, at 
læreren bruger forskellige og varierede 
undervisningsformer. Der bør være 
mulighed for at undervise 
projektorienteret, hvor de forskellige 
naturfag indgår i en tværfaglig form. 
Lokalerne bør trække eleverne væk fra 
bænken.
Virkemidler: Undgå "lærerens plads" og 
"lærerens territorium". Skab møbler og 
indretninger, som giver store og mindre 
grupper mulighed for at se direkte på 
hinanden, i stedet for at hele 
elevgruppen har front mod læreren. 
Indretninger tænkes som små og store 
cirkler fremfor hestesko eller rækker. 
Samme møbler og udstyr til lærer og 
elever.” 

Fra Ny Naturfag. 
Link: http://www.nynaturfag.dk/Koncept/
Anbefalinger-til-naturfagslokaler.aspx

Placering af funktionsmiljøerne
Internt og/eller eksternt
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Funktionsmiljøerne disponeres så både formidling, proces, praksis og fordybelse 
er mulige i arbejdet med forskellig materialer.

Indretningsdiagram



Det anbefales at undervisningsforløb kører i flere spor, så rummet udnyttes i sin 
helhed. Der er eksempelvis ikke længere høvlebænke til hele klassetrin. I stedet 
understøttes projektarbejde og fordybelse i mindre grupper. Organisatorisk 
anbefales det at lokalet kan rumme to klasser samtidigt.

Vejledende fra skoleudbygningsprogrammet 2015 er udgangspunktet en 
kapacitet svarende til et praksis/musisk lokale på 93m2 pr. klasse gange to i alt 
186 m2. Dertil kommer opbevaring og maskinstation. 

Det har vist sig nødvendigt at opdele lokalet for at kunne adskille træstøv og 
finværksted. Der bør dog ikke skabes aflukkede rum, der er mindre end 40 m2 
og antallet af personer i et lokale skal altid vurderes i forhold til udgangspunket 
på minimum 6 m3 luft pr. elev og 12 m3 luft pr. lærer/pædagog.

Bygningsrelementet 
3.4.2 Arbejdsrum 01.01.2014 
Regler og vejledningstekst  SBI-
anvisning 230 

Stk. 2 ...”normalklasserum i skoler og 
lignende skal, når der etableres effektiv 
ventilation, have et rumindhold på 
mindst 6 m3 pr. person”

44
Kapacitet
Mulighed for at undervise to klasser samtidig
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Kapacitetsoversigt i relation til antal elever.

Min. 1 klasse
28 elev + lærer

Min. 1 klasse
28 elev + lærer

Indretningsdiagram



Analyse af ganglinier kan være et værktøj til at optimere indretningen. Tydelige 
ganglinier kan være med til at sikre at der er miljøer og arbejdszoner uden 
gennemgang. Rumlig transparens (gennemkig) og tydelige ganglinier kan være 
med til at skabe en følelse af tryghed fordi det er let at orientere sig og finde vej 
ud. 

Ganglinerne forholder sig samtidig til flugtveje, og alle lokaler kvalificeres af 
ekstern rådgiver og brandmyndigheder i relation til dette.
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Flugtveje i relation til træ-værkstedet
Selve sløjdlokalet skal have mindst to 
døre til flugtveje. Hvis det ligger i 
terrænhøjde, kan den ekstra dør med 
fordel anbringes med udgang til det fri, 
med mindre det er en lukket gårdhave, 
som man ikke kan komme ud af uden 
nøgle. Begge døre skal åbne i 
flugtretningen og kunne åbnes indefra 
uden nøgle. Udgangene skal være så 
langt fra hinanden, at alle i lokalet kan 
komme til en udgang i tilfælde af brand, 
og der må aldrig være mere end 25 m til 
den nærmeste flugtvej og 50 m til den 
fjerneste.

”Når klokken ringer” Branchevejledning om 
fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene 
gymnasium” Udgivet på Praxis, 
Erhvervsskolernes forlag i januar 2014

Bevægelsesforløb og gennemkig
Ganglinjer, transparens og flugtveje
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Indretningsdiagram

Naturlige ganglinier imellem funktionsmiljøer



Generelt anbefales det at indrette fordybelsespladser ved vinduespartierne og 
placere opbevaringen i områder uden dagslys.  Det er vigtigt at arbejde med 
variation i lyset, gerne mulighed for at kunne dæmpe belysning i et område, der 
evt.  helt kan mørklægges fx. i forbindelse med elektronik. Tydeligt arbejdslys 
bør placeres over, ikke mellem, bordene så skyggevirkninger undgås. Pendler 
kan, udover  de lysmæssige kvaliteter, være en måde at fastholde rummets 
indretning. 
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Dagslys/kunstlys og udkig
Fordybelse nær vinduespartierne
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Indretningsdiagram

Samspillet mellem dagslys og kunstlys. Dagslyset aftager i en sort/hvid skala, 
hvor hvid er maksimalt dagslys og sort minimalt daglys.



Der skal være plads til arbejdsfunktionernes naturlige lydniveau, og gerne 
mulighed for at dæmpe lyd særligt til værksteder. Hvor opgaverne kræver det 
skal der således være rum til larm, ligesom det skal være muligt at finde et 
område med mere ro. 

Ud over at sikre hensigtsmæssig indbyrdes placering af de forskellige 
funktioner, kan det yderligere prioriteres at arbejde aktivt med at sænke 
efterklangstiden, ved investering i de rette overflader på de rigtige steder. 
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Koncentration i stilhed
Lokalerne bør give eleverne mulighed 
for koncentration i stilhed. Der bør være 
steder, hvor eleverne kan få ro til at 
arbejde alene og steder, hvor de kan få 
ro til at arbejde i grupper.
Virkemidler: Afskærmede nicher, åbne 
og afskærmede fokuszoner, åbne 
afgrænsninger og fysiske barrierer. 
Steder til koncentration i stilhed er 
integreret i laboratoriet, som er tydeligt 
inddelt i områder og zoner til forskellige 
formål. 

Koncentration i larm
Lokalerne bør give eleverne mulighed 
for koncentration i larm. Der bør være 
rum, hvor eleverne kan arbejde 
larmende uden at blive forstyrret af 
lærerens brug for ro til at tale og af de 
elever, der lige nu har brug for stilhed 
for at arbejde.

Fra Ny Naturfag. 
Link: http://www.nynaturfag.dk/Koncept/
Anbefalinger-til-naturfagslokaler.aspx

Akustik
Lydbilleder der understøtter arbejdsfunktioner



Samspillet imellem værksteder og lydniveauer.
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Indretningsdiagram



Integreret fleksibilitet betyder at inventaret er fast, men kan forandres ved en 
enkelt handling. Det kan eksempelvis være de klassiske jalousiskabe fra sløjd. 
Det kan også være en  anden type skab, der rummer alt hvad håndarbejde 
behøver af redskaber og materialeprøver. Et sådant skab kan med fordel have 
et andet udtryk, farve, opslagstavle mv. når det er lukket. Fordelen er her, at 
læreren har mulighed for at igangsætte og afslutte processen ved at åbne og 
lukke rammerne for en opgave. At kunne åbne eller lukke for indtrykkene, kan 
også være en mulighed for at fange og fastholde elevernes opmærksomhed. 
Integreret fleksibilitet kan også være plader man kan lægge over høvlbænke, 
hvorved funktionen ændres. I det hele taget, alle elementer der med et enkelt 
tag kan forandres. Fordelen er at rummet forbliver intakt og der derved er et 
minimum af arbejde med at flytte rundt, før rummet igen er tilbage i sit 
udgangspunkt. Dette er særligt ideelt når mange forskellige brugere deler 
lokalet.

”En narrativ ramme”
Lokalerne bør indbyde til, at eleverne 
kan lege og lære sig ind i naturfaget 
gennem forskellige roller. Rent fysisk 
skal der være god plads til alle, så 
læreren under et tema kan planlægge 
forskellige opgaver for eleverne, og så 
eleverne oplever at kunne bevæge sig 
rundt og avancere i arbejdet. Der skal 
være fleksibelt møblement og autentisk 
udstyr og materialer, som inspirerer 
eleverne til at leve sig ind i temaet og 
forskellige roller.”

Fra Ny Naturfag. 
Link: http://www.nynaturfag.dk/Koncept/
Anbefalinger-til-naturfagslokaler.aspx
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Integreret fleksibilitet
Faste enheder, som forandres med et enkelt greb



Faste enheder som kan forandres.
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Indretningsdiagram



De materialer/redskaber, der skal bruges i processen, skal være i umiddelbar 
nærhed af, hvor det praktiske arbejde foregår. Man bør indrette opbevaringen 
så denne bedst muligt understøtter værkstedet i nærheden. Samtidig skal det 
være let at holde orden, så alt har en plads, og det er let at se, hvor tingene bor, 
når de ikke er i brug.
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Nærhed
Materialer/redskaber placeres nær værkstedet



Sammenhæng mellem opbevaring/ redskaber og de forskellige værkstedszoner

Indretningsdiagram
processkitsering

processkitsering udstilling
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Indretningsdiagram



I projektopstart anbefales det at få et klart overblik over eksisterende inventar, i 
forhold til hvilke elementer der kan indgå som genbrug i og udenfor det 
nyindrettede lokale. Det er oplagt at genbruge høvlbænke, jalousiskabe, 
højskabe, borde og stole, da disse fint kan opfylde funktionen på trods af slid. 
Det kan i mange tilfælde også godt svare sig at renovere disse møbler, 
eksempelvis ved at skifte bordplader på arbejdsborde til metalarbejde, da disse 
ofte er af god og solid kvalitet.
Er der eksempelvis overskud af høvlebænke eller jalousiskabe kan disse måske 
få nyt liv andet sted på skolen.
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Interiør / Genbrug
Enkle møbler der åbner for alsidig anvendelse
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Markering med rødt viser nedslag over inventar hvor genbrug ofte er muligt 

Indretningsdiagram



Æstetik
Sammenhæng mellem funktion og udtryk

Æstetikken ses her i direkte sammenhæng med de miljøer der skal 
understøttes. Farver og lys kan eksempelvis være med til at signalere ro eller 
aktivitet og overgange i mellem funktioner. Her kan arbejdes m. sektionering af 
gulvflader, samt farvesætning af vægge og inventar. Ud over farver kan der 
arbejdes m. forskellige materialer som understreger værkstedets æstetik. 

Det er vigtigt, at tænke farve- og materialesammensætning således at rummet 
opleves som en helhed. 
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”Æstetik og ordentlige materialer
Lokalerne bør have en synlig, tiltalende 
æstetik. Der skal være et godt 
indeklima, en god akustik, et godt lys og 
tilpas variation i lyssætningen.
Virkemidler: Farvesætning, kontrast 
mellem det rå og det fine, knald på 
gulvfarverne, målrettet variation i 
lysstyrken – for eksempel kraftig 
rumbelysning over eksperimentborde og 
i rum, hvor der kan larmes, og mørkere 
nicher eller læsepladser med punktlys, 
hvor man skal have ro til fordybelse. 
Materialeægthed og stoflighed, som 
appellerer til sanserne. Brug farverne til 
at skabe ro og sammenhæng eller til at 
larme og give kontrast.”

Fra Ny Naturfag. 
Link: http://www.nynaturfag.dk/Koncept/
Anbefalinger-til-naturfagslokaler.aspx
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Indretningsdiagram

Markering med røde nuancer viser mulige zoneinddelinger som kan farvesættes
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Male/sjaske
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Formidling
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Research / dokumentation
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Funktionsmiljøerne for faglokalet i oversigt 
Miljøer med grøn ramme forudsættes placeret internt i faglokalet
Miljøer med gul ramme kan placeres internt eller i nær relation til faglokalet
Miljøer med blå anbefales at ligge udenfor faglokalet

Funktionsbrikkerne bruges til at sikre at der findes miljøer til alle ønskelige 
funktioner. Om muligt skabes der mulighed for alle miljøer internt i lokalet, på nær 
de anbefalede eksterne, men dette beror på en inbyrdes prioritering og kontekstens 
muligheder. 
Flere af funktionsmiljøerne har en generel karakter og derfor et naturligt overlap 
i relation til indretningsbehovet. Man kan eksempelvis godt formidle en opgave i 
et praksismiljø uden en formidlingstrappe eller arbejde fordybet ved en projektflade. 
Dog er det ikke sikkert, at det er hensigtsmæssigt at arbejde praktisk ved bordflader 
beregnet til skitsering, da praktiske arbejdsgange kan være hårde og svinende 
og dermed i konflikt med behov for en ren og glat arejdsflade.
Nogle funktioner er meget specifikke i krav til installationer og placering i rummet, 
men kan stadig indrettes med øje for at understøtte andre funktioner som 
eksempelvis fordybelse også.

Ved at sikre sig at alle funktionsmiljøer kan placeres, enten i - eller i nærhed til 
rammen, sikres et varieret læringsmiljø, som dækker spændvidderne inden for 
både generelle og specifikke, grove og fine, samt ekstroverte og introverte miljøer.
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Placering af funktioner
Funktionsindrettede læringsmiljøer

62



            
     

    
    

   
   

   
   

   
   

Fu
n
kt

io
n
sm

il
jø
er

 e
k
st
er

n
t

                                 Fu
nkti

on
sm
ilj

øe
r 
ek

st
er

n
t 

og
/e
ll
er

 i
n
te
rn
t

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse
Redskabs-
enheder LærerbaseLærerbase

Proces-
skitsering
opbevaring
elevarbejdeFormidling

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse
Redskabs-
enheder LærerbaseLærerbaseFrirum Projekt/

praksis
Maskin-
station

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse
Redskabs-
enheder LærerbaseLærerbaseFrirumMale/sjaskeMateriale

opbevaring
Projekt/
praksis
Metal

værksted

Proces-
skitsering
opbevaring
elevarbejdeFormidlingResearchOpbevaring-
depoter

Proces-
skitsering
opbevaring
elevarbejde

Proces-
skitsering

Projekt/
praksis

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse
Redskabs-
enheder

Proces-
skitsering
opbevaring
elevarbejdeFormidlingResearch

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse

UdstillingUderum

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse
Redskabs-
enheder LærerbaseLærerbaseFrirumMale/sjaske

Udstilling

   
  
 F
u
n
k
ti
on

sm
il

jø
er

 i
nt
er

nt

63



Funktionen tilgodeser de mere diffuse og introverte 
arbejdsgange som research, skitsering, dokumentation 
eller fokuseret refleksion.
Et miljø som understøtter koncentration og mest mulig ro.

Inventar kan bestå af borde som orienterer sig mod 
dagslys og udkig eller skærmede arbejdsnicher med 
gode lysforhold. Pladserne kan være en variation af 
stående og siddende arbejdspladser.

Funktionsmiljøet kan tænkes suppleret af Uderummet, 
Frirum og Formidling, som har overlappende egenskaber.
Antallet af arbejdspladser vurderes specifikt.

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse
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Træning/fordybelse
Styrkelse af fokuseringskompetencerne



Koncentration i stilhed
Lokalerne bør give eleverne mulighed 
for koncentration i stilhed. Der bør 
være steder, hvor eleverne kan få ro 
til at arbejde alene og steder, hvor de 
kan få ro til at arbejde i grupper.
Virkemidler: Afskærmede nicher, åbne 
og afskærmede fokuszoner, åbne 
afgrænsninger og fysiske barrierer. 
Steder til koncentration i stilhed er 
integreret i laboratoriet, som er 
tydeligt inddelt i områder og zoner til 
forskellige formål. Lyssætning, farver 
og overflader signalerer om stedet er 
til stilhed, og om der kan 
eksperimenteres eller arbejdes mere 
generelt.

Fra Ny Naturfag. 
Link: http://www.nynaturfag.dk/Koncept/
Anbefalinger-til-naturfagslokaler.aspx
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Interiør
• Borde/taburetter (varieret højde)
• Andre sidde muligheder
• Strøm og IT

Indretningsdiagram

Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer
• Rolige nicher
• Kontakt til dagslys

Placering



Funktionen tilgodeser de forskellige praktiske 
arbejdsgange i spændet medllem det grove og fine. Her 
arbejdes der aktivt og konkret med redskaber, materialer 
og teknikker.
Et miljø som understøtter samarbejde og indbyrdes 
erfaringsudveksling i større og mindre grupper. 

Inventar kan bestå af høvlbænke, projektborde som med 
fordel  er justerbare, så de let kan tilpasses til elever 
(i sidde og stå højde) samt større og mindre grupper. 
Der kan indtænkes løse bordplader, så høvlbænke kan 
forandres til projektborde. Som siddemulighed anbefales 
taburetter, der let kan stables og stilles væk i et hjørne, 
således at gulvfladen også kan indgå som en aktiv 
arbejdsflade. Placering af faste elevmaskiner indgår i 
disse funktionszoner - både symaskiner, dekupørsave og 
søjlebor mv.

Funktionsmiljøet kan tænkes suppleret af Uderummet, 
samt de installationsspecifikke zoner, som Male/sjaske 
og Metalværksted, som har overlappende egenskaber.
Antallet af arbejdspladser vurderes specifikt.

Projekt/
praksis
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Projekt/praksis
Aktivt og koncentreret arbejde med hænderne



Koncentration i larm
Lokalerne bør give eleverne mulighed 
for koncentration i larm. Der bør være 
rum, hvor eleverne kan arbejde 
larmende uden at blive forstyrret af 
lærerens brug for ro til at tale og af de 
elever, der lige nu har brug for stilhed 
for at arbejde.
Virkemidler: Grovværksted, døre, 
stærk rumbelysning, garage- eller 
værksteds-æstetik med stærke 
kontrastfarver eller rå overflader som 
beton og stål.

Fra Ny Naturfag. 
Link: http://www.nynaturfag.dk/Koncept/
Anbefalinger-til-naturfagslokaler.aspx
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Interiør
• Borde/taburetter (varieret højde)
• Høvlebænke (bordplader)
• Mulighed for punktsug
• Gulvplads
• Strøm

Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer

Indretningsdiagram

Placering



Funktionen skaber mulighed for let at finde en rolig plads 
med visuel ro til én eller flere elever. Fra pladsen er man 
stadig en del af fællesskabet med mulighed for at vælge 
til og fra. Pladsen skal skabe en følelse af tryghed, hvor 
eksempelvis ryggen er dækket. Miljøet understøtter 
primært koncentrerede arbejdsgange med små 
armbevægelser, dog både diffuse (eks. skitsering) og 
praktiske (eks. broderi el. pudsearbejde), men typisk 
mest i den finere skala.

Det er afgørende at indretningen er fast og der bør ikke 
placeres midlertidige høje skærme. Afgrænsningen af 
rummet kan være halvhøj, så man sidder i ro, men har 
kontakt til fællesskabet i det øjeblik man rejser sig. 
Farver, belysning og materialevalg kan være med til at 
understøtte oplevelsen af tryghed.

Funktionsmiljøet kan tænkes suppleret af Formidling, 
som kan have overlappende egenskaber, hvis udformet 
som en niche/trappe.
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Frirum
En skærmet arbejdsniche
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Interiør
• Afskærmet arbejdsplads
• Stole, taburetter eller bænk
• Strøm og IT

Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer

Indretningsdiagram

Placering



Funktionen skaber mulighed for lærerens forankring i 
rummet og placeres centralt, med bedst muligt overblik 
over lokalet. 

Indretning kan være en niche, hjørne eller måske blot et 
særligt møbel læreren kan indtage. Her kan være 
særlige materialer, som læreren kan låse af til. Møblet 
kan evt. udformes, så det også skaber en arbejdsplads 
for at forberede sig uden for undervisningen.
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Lærerbase
Forberedelse og lærermaterialer 
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Interiør
• fx en niche, hjørne eller måske blot 
  et særligt møbel 
• Strøm
• Aflåseligt

Cirkler angiver 2x28 elever
God overbliks placering for lærer

Markering af muligt funktionsmiljø
• Placeret centralt og m. gennemkig

Indretningsdiagram

Placering



Funktionen skaber mulighed for med et enkelt greb at 
kunne gøre bestemte materialer og/eller redskaber 
tilgængelige og på denne måde rammesætte en opgave 
eller et inspirationsfelt med det udvalgte. Forandringen 
kan være med til at skærpe opmærksomheden på det, 
der netop kommer til syne, og underviseren har på denne 
måde mulighed for at fange og fastholde elevernes 
opmærksomhed, eller begrænse et materialeudvalg.
På denne måde kan rummet også let fungere i andre 
sammenhænge, hvor redskabsenheder evt. kan låses af i 
sektioner.

Indretning kan være genbrug af jalousiskabe eller 
skabsvægge m. eksempelvis skydelåger. Disse kan 
indrettes med genbrug af højskabe eller fleksible 
hyldesystemer og rulleborde.
Fronter på skabe kan tænkes med i rummets æstetik ved 
farvesætning, tavlelak eller whiteboard overflade.
I tilfælde hvor vægflader til redskabsenheder er 
sparsomme, kan funktionen suppleres af skærmende 
skabsmøbler v. Frirummet eller som opbevaring 
integreret i en eventuel siddetrappe.
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Redskabsenheder
Det at kunne åbne og lukke et værksted
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Interiør
• Jalousiskabe
• Skydeskabe/foldeskab
• Låsbare

Markering af muligt funktionsmiljø
• Kan placeres ved (ende-) vægge
• Kan fungere som rumdelende
  elementer

Indretningsdiagram

Placering



Funktionen skaber mulighed for at opbevare og 
organisere materialer i direkte tilknytning til 
værkstedszonerne. Enten centralt til hele rammen, eller 
som mindre rumlige enheder i nærheden af 
værkstedszonerne. Hvis der ikke findes eksisterende 
depotrum kan disse evt. benyttes, alternativt kan der 
etableres mere eller mindre lukkede rumligheder hvor 
der ikke er dagslys.

Indretning tilpasses til de ønskede materialetyper og 
redskaber, ved hylder, hyldeknægte, reoler eller skabe.
Kan aflåses.

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse
Redskabs-
enheder LærerbaseLærerbaseFrirumMale/sjaskeMateriale

opbevaring

74
Materialeopbevaring
Rum til materialer og redskaber i rammen
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Interiør
• Aflåselig
• Hylder/skabe/reoler

Markering af muligt funktionsmiljø
• Kan udnytte et område uden dagslys
• I umiddelbar nærhed af værksteds-
  zoner

Indretningsdiagram

Placering



Funktionen skaber mulighed for at sektionere maskiner i 
et område, optimalt som en aflåseligt rumlighed. Dette 
giver underviseren mulighed for at afskære 
tilgængeligheden, når det ikke er aktuelt at bruge 
maskinerne. Hvilket vil være en tryghedsfaktor for især 
brugere uden maskincertificering.

Indretning og størrelse skal være tilpasset 
sikkerhedsforskrifter for brugen af de enkelte maskiner. 
Området kan evt. blot markeres i gulvplan, men et 
aflukkeligt rum er dog en fordel i relation til støv/larm og 
muligheden for at aflåse helt. 
Det er vigtigt med mulighed for udsyn/gennemkig til de 
øvrige værksteder, så underviseren kan sikre skærpet 
tilsyn, hvis maskinerne skal anvendes i 
undervisningstiden. 
Kan aflåses.

Funktionmiljøet kan tænkes suppleret af Projekt/
praksismiljø med elevmaskiner i grovværkstedet, da 
dette samler og hermed begrænser støjende 
arbejdsgange til ét område.

Projekt/
praksis
Maskin-
station

76
Maskinstation
Sikkerhed omkring brug af maskiner
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Interiør
• Udvalgte lærermaskiner
• Kræver dagslys som arbejdsrum
• Om muligt aflåselig rumlighed

Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer
• I sektion for træstøv
• Visuel kontakt i mellem rum

Indretningsdiagram

Placering



Funktionen skaber mulighed for at arbejde med vand og/
eller maling. Begge dele kan tænkes sammen i 
funktionen, men hvis rummet og installationer tillader det 
kan disse funktioner også være repræsenteret hver for 
sig.

Indretningen skal være med inventar og overflader som 
tåler vand og er godkendt i forhold til skridsikkerhed. Der 
arbejdes typisk stående ved (stål)borde med vask, og 
plads som understøtter en aktiv arbejdsform. 
Funktionen kan indrettes som en supplerende rumlighed 
med visuel kontakt til øvrige værkstedszoner, eller som 
en vægniche med vask og arbejdsbord. 
Der bør indtænkes opbevaring af relevante materialer og 
redskaber, eksempelvis som redskabsenheder. 
Derudover løsning på afsætnings- og tørreplads/stativer 
som løst inventar.

Funktionsmiljøet kan tænkes suppleret af Udeværksted 
og Projekt/praksismiljø med større arbejdsborde til 
eksempelvis følgearbejdsgange af vandarbejdet - 
eksempelvis pileflet eller læderarbejde.

Male/sjaske
Arbejde med vand og maling 

Projekt/
praksis
Maskin-
station

Træning/
fordybelse
Redskabs-
enheder LærerbaseLærerbaseFrirumMale/sjaske
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Interiør
• Vand og bordplads
• Kræver dagslys som arbejdsrum
• Om muligt nær uderum

Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer
• Kan være i begge sektioner
• Visuel kontakt i mellem rum

Indretningsdiagram

Placering



Funktionen skaber mulighed for at samle en større 
gruppe elever på et begrænset areal. Her kan 
underviseren beskrive opgaverammen, og eleverne kan 
præsentere delresultater og færdige produkter.

Indretningen kan være et opbygget trappepodie eller et 
dedikeret gulvareal med taburetter eller mobile 
siddekasser overfor en formidlingsflade. Eksempelvis 
whiteboardtavle, projektorflade eller smartboard.
Funktionszonen kan understreges v. valg af farver, 
belysning og materialer.
Der kan med fordel være indtænkt strømstik i zonen så 
den også kan være et område, hvor eleverne trækker 
hen når der skitseres på computeren.

Funktionsmiljøet kan tænkes suppleret af Projekt/
praksismiljø ved placering af centrale tavleflader og/eller 
supplerende projektor til instruktionsskitser/videoer eller 
indbyrdes skitsesparring parallelt med praksisarbejdet.

Proces-
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I den traditionelle undervisning, hvor 
eleverne sidder på deres pladser, er 
der stor spredning på gulvarealet, 
derfor er det sværere for læreren at 
skabe fokus. Podierne er for os en 
enkel løsning på det problem

Nils Nørbo, skoleder,
Tjørnegårdskolen

For mig fungerer trappepodierne 
særligt godt, fordi de er med til at 
gøre undervisningen i klasserummet 
struktureret

Dorte Bye Jensen,
lærer, Tjørnegårdskolen

Fra DCUM’s kommende Metodehåndbog.
Link: http://dcum.dk/sites/default/files/filer/
dokumenter/Eksemplariske_forloebb/
trappepodier.pdf
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Interiør
• Trappe (strømstik)
• Tavle/projektor
• Mørklægning

Placering
Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer
• Gennemgangsrum
• Hjørne eller niche
• Nærliggende fællesareal/PLC

Indretningsdiagram



Funktionen skaber mulighed for at få indblik i 
klassekammeraters eller andre elevtrins arbejder på 
eksempelvis moodboards eller opslagstavler. Her kan 
man lure idéer og metoder af og samle inspiration til nye 
projekter, materialer og teknikker. Samtidig er her en 
mulighed for at holde fast i designprocessen bl.a. ved 
altid at kunne vende tilbage til den oprindelige idé(skitse) 
og finde den seneste arbejdstegning.

Indretning kan bestå af billedhylder til opslagstavler med 
spotbelysning  eller plakatvifter o.lig.
Funktionen kan fint være placeret i et forrum eller der 
kan udnyttes et hjørne uden dagslys. Miljøet kan også 
placeres eksternt som inspiration og motivationsfaktor 
på tværs af klassetrin  og fag, eller helt slippe rummet 
som IKT via en blog, intranet el.lign.

Processkitsering
Inspiration og erfaringsudveksling

Proces-
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Interiør
• Opslagstavler (gulv til loft)
• Spotbelysning
• Plakatvifter
• Digitalt

Placering
Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer
• Gennemgangsrum, hjørne, forrum 
• Eksternt 
  - inspiration på tværs af klassetrin

Indretningsdiagram



Funktionen henleder opmærksomheden på eventuelle 
nærliggende ressourcer, som eksempelvis 
Læringscenter med mulighed for at søge viden. Inden for 
rammen knytter funktionen sig til Træning/fordybelse 
med fokuseret læsning, computerarbejde med 
videnssøgning, præsentationsmateriale eller logbog.

Inventar kan bestå af borde som orienterer sig mod 
dagslys og udkig eller skærmede arbejdsnicher med 
gode lysforhold. Pladserne kan være en variation af 
stående og siddende arbejdspladser.

Proces-
skitsering
opbevaring
elevarbejdeFormidlingResearch
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Foto: © colourbox

Foto: © colourbox

Research / dokumentation
Videnssøgning, logbog og præsentation
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Placering
Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer
• Roligt hjørne eller niche
• Udendørs miljø
• Pæd. læringscenter e.lign.

Indretningsdiagram

Interiør
• Prioritering af dagslys
• Borde/taburetter (varieret højde)
• Andre sidde muligheder
• Strøm og IT



Funktionen skaber mulighed for at opbevare og 
organisere elevernes igangværende arbejde igennem et 
opgaveforløb. 

Indretning kan placeres i nærliggende depotrum eller 
forrum enten indenfor rammen eller i nærhed til rammen. 
Alternativt i faste skabe både internt og eksternt. 
Eleverne kan starte lektionen med at bringe deres 
igangværende arbejde med sig ind i lokalet og igen 
slutte af med at bringe det tilbage til opbevaringsstedet 
ved lektionens afslutning.
Der bør tænkes på fleksible opbevaringsløsninger som 
tilgodeser objekter i forskellig størrelse og sarthed, da 
alle ikke arbejder med de samme materialer og 
processer.
Eksempelvis ved et udvalg af kasser i forskellige 
størrelser, eller kroge til poser, samt steder med 
mulighed for opbevaring af større objekter.
Det kan overvejes om elevernes arbejde skal være 
synligt under opbevaring, som et supplement til 
Processkitsering med mulighed for at inspirere på tværs 
af hold og klassetrin.
Kan aflåses.

Funktionmiljøet kan tænkes suppleret af Materiale- 
opbevaring og Opbevaring depoter. Eksempelvis i 
organiseringen af holddeling eller objekters størrelse.

Proces-
skitsering
opbevaring
elevarbejde
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Interiør
• Aflåselig
• Hylder/skabe/reoler
• Kasser, poser, vogne

Markering af muligt funktionsmiljø
• Kan udnytte et område uden 
  dagslys
• Kan placeres eksternt i nærhed 
  eller internt

Indretningsdiagram

Placering



Proces-
skitsering
opbevaring
elevarbejdeFormidlingResearchOpbevaring-
depoter

Funktionen skaber mulighed for at opbevare ekstra 
materiel som ikke behøver direkte nærhed til rammen. 
Dette gør det muligt at prioritere arealerne internt og tæt 
ved rammen til de materialer og redskaber som skal 
være med til at rammesætte undervisningen, især hvis 
depotpladsen er sparsom. Således kan man stadig 
indkøbe større partier materiel eller planlægge længere 
frem i sine indkøb.
Placering bør kvalificeres i forhold til varelevering og 
adgangsforhold til faglokalet, med hensyn til at kunne 
håndtere større elementer.

Indretning tilpasses til de ønskede materialetyper og 
størrelsesforhold, ved hylder, hyldeknægte, reoler eller 
skabe.
Kan aflåses

Funktionsmiljøet tænkes i sammenhæng med 
Materialeopbevaring i relation til at prioritere, hvor man 
opbevarer hvad. 

Opbevaring depoter
Indkøb og planlægning
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Opbevaring depoter
Indkøb og planlægning
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Interiør
• Aflåselig
• Hylder/skabe/reoler

Markering af muligt funktionsmiljø
• Kan udnytte et område uden 
  dagslys
• Eksternt/udenfor i nærhed og med 
  leveringsmuligheder

Indretningsdiagram

Placering



Funktionen henleder opmærksomheden på at sikre 
faglokalets visuelle overskuelighed og æstetik, ved at 
anbefale at færdige produkter og arbejder udstilles 
udenfor rammen. Når produkter er i proces har de plads 
i rummet, enten synligt eller i opbevaringsløsning til 
elevarbejder. Dette sikrer plads til nye idéer både visuelt 
og fysisk og sikrer at lokalet ikke sander til i indtryk og 
produkter.

Der bør tænkes på løsninger og indretning til udstilling 
som kan iscenesætte resultater og produkter rundt på 
skolen generelt F.eks.i glasmontre på gangene, 
ophængsmuligheder, hylder eller reoler.

Udstilling
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Ekstern og intern placering



DEPOT

DEPOT

METAL
VÆRKSTED

FORMIDLING

FORMIDLING

FRIRUM

MASKIN-
STATION

MALE/SJASKE

LÆRER
BASE

udstilling

resten af skolen

GROVVÆRKSTED/
TRÆSTØV

FINVÆRKSTED/
SYMASKINER

91

Interiør
• Glasmontre f.eks. kombineret med
  opslagstavler
• Vægge/glaspartier m. mulighed for 
  ophæng

Placering
Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer
• Udenfor lokalet f.eks. i gangzoner
• udvalgte steder med skiftene
  udstillinger

Indretningsdiagram



Alt efter indretning, overdækning og installationer som 
vand, el og lys, kan funktionen tænkes som en helhed og 
etableres som et parallelt værksted med de samme 
funktionsmiljøer repræsenteret, blot i en udendørs 
ramme.
Helt oplagt er det at supplere praksisarbejdet i 
grovværkstedet, hvorved den indendørs ramme aflastes i 
relation til slid og støj. Eksempelvis kan uderummet 
skabe mulighed for at arbejde med bål/ild.Til de 
fordybede arbejdsgange som skitsering og idegenerering 
er det også oplagt at udnytte uderummets luft og lys som 
et tiltrængt sceneskift.

Anvendeligheden af uderummet afhænger af 
adgangsforhold og nærhed til faglokalet. 

Indretning kan spænde fra stubbe og pallemøbler til  
robuste arbejdsborde eller overdækkede 
stålarbejdsborde. Eksempelvis som halvtage eller solsejl. 
Der kan indtænkes belysning, el og vand. 
Beplantningsnicher og hængekøjer kan understøtte 
fordybelsesmiljøer.
Uderummet kan også udnyttes til Opbevaringsdepoter 
som eksempelvis i en container eller et skur.

UdstillingUderum
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Uderum
Et naturligt supplement af værkstedsfunktionerne
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Placering
Cirkler angiver 2x28 elever
Markering af muligt funktionsmiljø
God overbliks placering for lærer
• Med direkte udgang fra 
  værksteder
• Overdækket areal

Indretningsdiagram

Interiør
• Vand 
• Borde/bænke 
• Muligt opbevaring
• Ild evt. smedje
• Hængekøjer til resource og 
  idégenerering
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I forbindelse med aflevering af de nyetablerede lokaler i pilotprojektet, blev der 
afholdt en implementeringsworkshop for faglærerne fra pilotskolerne. 
Workshoppens fokus var på fagets didaktik og heraf afledte konsekvenser i 
forbindelse med planlægning af fagets indhold og selve indflytningen i lokalet. 
Ombygning, omdisponering og indretning skaber et muligt grundlag for fagets 
forankring og identitet, men de endelige kvaliteter skabes i forbindelse med 
indflytningen og lærernes ejerskab for den endelige detailindretning.
Den særlige udfordring, er i denne forbindelse at blive endeligt afklaret omkring 
opbevaring af materialer og redskaber, så disse organiseres så de understøtter 
den ønskede didaktik i rummet. 
Hvad skal være tæt på, synligt, tilgængeligt eller utilgængeligt? Hvad bidrager til 
en narrativ ramme og hvordan arbejder man med at iscenesætte, rammesætte 
eller styre en given opgaves indhold uden at eleverne begrænses 
uhensigtsmæssigt?
Disse og flere spørgsmål vil naturligt opstå i denne del af processen, især da 
det er nye stier som skal trædes for alle parter i lokalet og med forskellige 
erfaringsrammer fra tidligere fagområder. At kunne nærme sig kvalificerede svar 
på spørgsmålene, kræver tid sammen i fagteamet til at blive konkrete på fagets 
indhold, så indflytningen kan understøtte dette bedst muligt.
Med opstarten af noget nyt er der ikke velkendt erfaringsfundament at starte fra, 
hvorfor netværkstanken er helt oplagt. 
Ved at samle flere skoler i en fælles og parallel proces har det været muligt at 
afholde disse workshops som fælles arrangementer og dermed skabe mulighed 
for vidensdeling og erfaringsudveksling. Et potentiale som bør udvikles 
yderligere, ved etablering af en anvendelig platform og styringsværktøjer. 
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Som konkret erfaringsopsamling udarbejdes der et dokument med 
praksiseksempler som bilag til denne designguide. Her gennemgås de konkrete 
forhold og deres betydning for arbejdet med kortlægningen af de rumlige 
parametre og funktionsmiljøerne på de udførte lokaler/skoler.

Der søges snarest anlægsbevilling til etableringen af faglokaler til faget på de 
resterende skoler i Aarhus Kommune.
Det er planen at udføre faglokalerne i en lignende proces som pilotprojektet, 
hvor skolerne samles i puljer i forløb som indeholder fælles opstartsworkshop 
og sluttelig implementeringsworkshop, for herved at sikre mest muligt sparring 
og vidensdeling i den mentale ombygningsproces, samt muligheden for 
fremadrettet netværksdannelse som en del af projekterne.

Ifølge den skitserede tidsplan vil de resterende skoler i Aarhus Kommune kunne 
have et samlende Håndværk og Design lokale medio 2019. Dette forudsætter 
dog at projektet kan starte op primo 2016.
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EMU Danmarks læringsportal
Link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/håndværk-og-design

”Når klokken ringer” Branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og 
det almene gymnasium” Udgivet på Praxis, Erhvervsskolernes forlag i januar 
2014
Faktablad for sløjd: 
http://www.godtskolebyggeri.dk/media/2570920/SLOEJD_faktablad.pdf
Faktablad for håndarbejde: 
http://www.godtskolebyggeri.dk/media/2570893/HAANDARBEJDE_faktablad.pdf

Håndværk og Design - et praktisk musisk fag i et nyt paradigme
Artikel af Stig Pedersen Lektor, cand. pæd. i sløjd
Link: http://www.emu.dk/sites/default/files/Håndværk og Design i et nyt paradigme.
pdf

Fremtidens børnebyggeri - Rum til Leg og Læring, rapport udarbejdet af tænketank 
om fremtidens børndebyggeri.
Link til Rull: http://www.aarhus.dk/RULL
Link til Rapport: http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/RULL/Fremtidens-
boernebyggeri.pdf

98
Referencer
Baggrundsmateriale og inspiration



Ny Naturfag - Fremtidens naturfagsmiljø. Et initiativ i Kata Fonden
Proces, metode og anbefalinger for arbejdet med faglokalet.
Link: http://www.nynaturfag.dk/

Createdu - Creating Classroom Engagement throug  Innovation. 
Design Thinking as a general educational tool.
Link: http://createdu.org/design-thinking/

DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø
Link: http://dcum.dk/undervisningsmiljoe

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler 
kvaliteten af dagtilbud, skoler og uddannelser
Link: https://www.eva.dk/grundskole

Fotografier i dokumentet er Aarhus Kommunes egne billeder, hvor andet ophav ikke er angivet
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Udarbejdet for RULL, Rum til Leg og læring, Børn og Unge, Aarhus Kommune af:
Fiona Rubens Stenderup

Cand. Arch.


