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Forord 
af: Martin Tinning, Skolechef Rudersdal Kommune

Skolen har den helt særlige udfordring, at den skal forberede eleverne på en frem-
tid, som for de fleste er ukendt. Vi ved at den teknologiske og digitale udvikling er 
gået og går så hurtigt, at kompetencekrav og arbejdsmarked ændrer sig med stor 
hast. Dette kombineret med viden om, hvad der understøtter elevernes læring og 
udvikling bedst, stiller nogle helt andre krav til skolens indretning af læringsmiljø-
erne, end det som mange kender fra egen skoletid med inddeling i klasser med en 
forholdsvis ensartede indretning, aflukkede faglokaler og en skoledag med skif-
tende fag uden den store sammenhæng.

Indretningen af skolens læringsmiljø kan medvirke til at understøtte en kvalitativ 
forbedring af skolens praksis. 

Rudersdal Kommune ønsker at skabe læringsrum til fremtidens skole og har der-
for foreløbig afsat 124 mio. kr. til forbedring af skolernes fysiske rammer. Dette 
skal ske i tæt samspil med ændringen af skolens praksis og en bred involvering af 
skolens brugere.

Skolernes læringsmiljøer vil ændre sig fra klasselokaler, hvor eleverne opholder 
sig det meste af skoledagen til åbne læringsområder, der understøtter elevernes 
aktive deltagelse i deres læring.

- Det skal være en oplevelse, at gå rundt på skolerne i Rudersdal Kommune, hvor 
det skal summe af aktive elever, der arbejder med forskellige opgaver, der er til-
passet til deres forudsætninger.

- Skolerne skal være et aktivt sted med gode rammer for praktisk arbejde, bevæ-
gelse både ude og inde.

- Stærke faglige områder, hvor fagenes principper og metoder er synlige. De en-
kelte fags behov for funktionaliteter skal understøttes og fagenes fællesheder skal 
også være tydelige i skolens indretning.

Med forbedringen af skolernes fysiske rammer bevæger vi os ud på en spændende 
rejse, hvor udviklingen af skolernes læringsmiljøer skal gå hånd i hånd med den 
fortsatte udvikling og forbedring af skolens praksis.

Forhåbentlig kan dette in-put til skolernes fremtidige læringsmiljøer være medvir-
kende til at understøtte kvalitative drøftelser på skolerne og være et bærende fun-
dament i forbindelse med realiseringen af Masterplanen i de kommende år.

Det betyder også at dette oplæg er dynamisk og vil løbende blive suppleret med 
konkrete eksempler og erfaringer i den videre proces.   
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Fremtidige læringsmiljøer på  
skolerne i Rudersdal Kommune
“Læringsmiljøerne på skolerne i Rudersdal Kommune skal  
på bedst mulig måde understøtte alle elevers læring, trivsel  
og sundhed”

Rudersdal Kommune har høje ambitioner for alle ele-
vers læring og trivsel. De seneste års forskning og 
evidens om, hvad der understøtter elevers læring og 
trivsel bedst, skaber grundlaget for en praksis, der 
adskiller sig væsentligt fra den skole, som de fleste 
voksne selv har været en del af. Rudersdal Kommune 
har de seneste år arbejdet med gradvist at implemen-
tere dele af denne ændrede praksis på skolerne. Skal 
dette lykkes fuldt ud, så vil det også kræve ændringer 
i skolernes læringsrum. 

Den, i dette oplæg beskrevne vision med tilhørende 
principper for fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal 
Kommune, skal medvirke til at understøtte det videre 
arbejde med udviklingen af skolernes læringsmiljøer i 
forbindelse med realiseringen af kommunens Master-
plan for udbygning af skolerne i Rudersdal Kommune.

Visionen tager afsæt i Børn og Unge politikken for 
Rudersdal Kommune samt viden om, hvad der bedst 
understøtter elevernes læring og trivsel. På baggrund 
af dette er der opstillet en vision for skolernes fysiske 
rammer.  Visionen er understøttet af en række prin-
cipper for skolernes fremtidige fysiske rammer. Disse 
principper er og vil løbende blive understøttet af kon-
krete eksempler på fremtidig indretning af skolerne i 
Rudersdal Kommune.

Oplægget er udarbejdet med inspiration fra og i sam-
arbejde med internationale og nationale erfaringer 
med udvikling af skolernes fysiske rammer. 

“… For at lærere kan optimere dyb, kompetencegiven-
de læring til eleverne i nye læringsmiljøer, må lærer-
ne selv gå ind i dyb læring og som følge af det er for-
andringen for lærerne transformerende. En 
”forandring” vil ikke række.”
Julia Atkin, Ph.D., Consultant, Advisor

Det betyder at læringsmiljøerne skal:

· Være inspirerende og tydeligt understøtte, at  
 der arbejdes med læring

· Skabe fysiske rammer for reel    
 undervisningsdifferentiering

· Understøtte kreativitet, eksperimenter,   
 undersøgelser, praktisk arbejde, fordybelse,  
 formidling, teknologi mm.

· Understøtte fysisk aktivitet i hele skoledagen

· Sikre sammenhæng og læring mellem inde-  
 og uderummet

· Skabe transparens og sammenhænge i læring 
 på tværs af elevgrupper

· Skabe sammenhænge på tværs af fag

· Skabe rammer for elevernes arbejde med   
 lærings- og faglige metoder.

1

Leg i læring med robotteknologi og Lego Education 
Elever der er aktive deltagere i deres læringsproces  
udviser høj motivation, kreativitet og iværksætteri.
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Arenaer i alle scalaer
Arena-område integreres både som mindre besked- 
og præsentationszoner i de enkle områder, og evt. som 
større auditorier eller læringstrapper centralt, hvor 
elever kan præsentere og modtage oplæg og instrukser  
for flere klasser ad gangen.

Digitalt læringsmiljø
Det digitale miljø skal understøttes bredt på skolerne. 

Der skal sikres mulighed for digital produktion f.eks. 
i Fab-labs med 3D-print og laserskæring – f.eks. 

ifm. med det praktisk faglige område, greenscreen – 
klipning af film og lyd. Desuden skal den digitale 

praksis understøttes bredt både ift. tilslutnings- og 
opladningsmuligheder ved alle arbejdsstationer, samt 

udstilling af elevernes digitale produktioner.

Udendørs leg og læring
Udelæring skal integreres i videst muligt omfang, for 
enkelt at sikre variation, bevægelser, undersøgende-  
og eksperimenterende praksis. Overdækkede udendørs 
klasselokaler, shelters, udendørs eksperimentarium, 
skolehaver eller lignende skal integreres i samarbejde 
med skolen, så ejerskab i udearealerne sikres. I alle 
udeområderne skal der sikres adgang til vand og el.

Den individuelle arbejdsplads og stillezoner 
Læringsmiljøet skal understøtte inklusion og 
undervisnings-differentiering. Der skal sikres egnede 
rum eller områder med inventar, der er helt eller delvis 
skærmede, og hvor fokuseret research og læsearbejde 
og lign. kan foregå. 

Stilladsering og synlig læring
Læringsrummet, både det fysiske og digitale, 
skal understøtte synlighed omkring metode, 

opgavetilgange, ‘mind-set’ og progression. 
Der skal sikres både permanent toning og 

synlige læringselementer samt ophængnings-
muligheder til elevernes procesforløb,  

både på vægge og mobile enheder.

Praktiske faglige områder og zoner
‘Åbne’ centrale værkstedområder eller 
decentrale kreazoner skal understøtte 

den almene undervisning ift. produktion 
og præsentation.

Grupperum/ zoner 
De bruges ift. holddeling, idegenerering, debat og 
projektarbejde. Grupperum og zoner skal være 
appellerende så børnene vælger dem til.  
Gruppezoner ifm. fællesarealer og projektrum 
sikres delvis afskærmning fra det øvrige område 
og gerne med fokuseret belysning, polstring m.v.

Team- og lærerfaciliteter
Man skal lige kunne…. Det professionelle arbejde 

mellem medarbejdere starter i decentrale 
forberedelsesrum, som forankrer elever og lærernes 

arbejdsfællesskab. Her er plads til både teammøder og 
individuel forberedelse. Der er opbevaring til lærernes 

remedier til området. I rummet er der mulighed for  
ophængning af inspirationsmateriale, skærm og  
whiteboard, samt faciliteter til print og kaffe m.v. 

Decentral PLC - hotspots 
Alderssvarende og fagligt tilpassede mini-
biblioteker opstilles der, hvor børnene i øvrigt 
arbejder. Det skal være muligt at lave udlån 
på stedet, bladre i opslagsværker og søge titler. 
Biblioteket kan i indskolingen udformes som 
læsehuler, hvor de i udskoling er mere 
integrerede i fagområder.

 Mini eksperimentarier 
Modelbygning og eksperimenterende 

praksis skal understøtte det naturfaglige
og matematisk område. Det skal være 

muligt selv at bygge forsøgsopstillinger, 
modeller og prototyper, arbejde med 

mekanik og hands-on.

Projektområdet
Med projektområdet menes 

områder i faglige cambus’ eller 
årgangsområder, hvor mange 
forskellige former for undervisning 
og aktiviteter kan foregå side om 
side, og hvor lærerne praktiserer 
co-teaching og der kan laves reel 
undersvisningdifferentiering. 
Området kan delvis påvirkes af 
eleverne, og skal tilbude alsidige 
arbejdsstillinger og mulige veje 
ind i læring.

Grundelementer i 
fremtidige læringsmiljøer

8 9



Læring og skolens fysiske  
indretning 
‘Don’t teach them what to think, teach them how to think’

2

Vi skal forberede vores elever til at begå sig i det 
samfund, der venter dem efter folkeskolen. Der er 
derfor nødvendigt, at vi støtter vores elever i at opnå 
nogle helt basale og langtidsholdbare færdigheder  
og kompetencer. Vi skal supplere det fagspecifikke 
(læsning, regning, fremmedsprog) med læring af 
mere generel karakter (ofte omtalt som det 21. 
århundredes kompetencer). Det er blandt andet 
kompetencer som samarbejde, innovation, 
problemløsning og kritisk tænkning. Folkeskolens 
formålsparagraf lægger derfor vægt på disse 
kompetencer og understreger at skolen skal værne 
om elevernes selvværd og vedvarende lyst til at lære.
 
Både samfundet og teknologien har været i rivende 
udvikling gennem de sidste årtier, og det er derfor 
nødvendigt at gentænke hvilken viden og hvilke 
færdigheder og kompetencer, det enkelte menneske 
vil have brug for nu og i fremtiden. Vores adgang til 
viden har aldrig været større, og behovet for en kritisk 
og demokratisk tilgang til information er derfor 
påtrængende som aldrig før. Rent pædagogisk stiller 
det krav om diskussion af undervisningens form og 
indhold.

Allerede i dag er hverdagen så kompleks med store 
mængder af information, næsten uendelig adgang til 
viden og en globalisering, der både rummer 
udfordringer og muligheder. Det kræver, at vi løbende 
er i stand til aktivt at tilegne os ny viden og nye 
færdigheder samtidig med, at vi bevarer en kritisk og 
analytisk tilgang til de virkelighedsforståelser og 
mulige løsninger, vi konstant præsenteres for.

Eksempel på det 21. århundredes kompetencer fra 
den canadiske skoleforsker Michael Fullan.

Evnen til at kunne begå sig i den virkelighed er i høj 
grad afhængig af vores evne til at lære, da det gør os i 
stand til at møde udfordringer med et konstruktivt 
mindset og strategier til at komme igennem en 
proces, som kræver energi og opmærksomhed. 
Derfor er læringskompetencen en helt central opgave 
for skolen fremover.

I Rudersdal har skolerne de seneste år haft et centralt 
fokus på læringskompetencer gennem det 
tværkommunale udviklingsprojekt “Alle elever skal 
lære at lære mere”. Læringskompetencen er central, 
fordi både børn og voksne i stadigt stigende omfang 
skal være i stand til at lære nyt, finde nye veje og nye 
løsninger - både som sociale og professionelle 
borgere gennem hele livet.
I den sammenhæng bliver kvaliteten af læringen af 

 

Tydelig sammenhæng med virkelighedens verden
Værksteder og fagområder skal i videst mulig omfang være 
tilgængelige – også i fritiden. Rummenes program og sprog skal 
spænde fra  det specialiserede til det multifunktionelle til det grove, 
der kan give plads til at eleverne kan inddrage og løse alt fra 
hverdagsudfordringer til forskningsbaserede forsøg.
Projekt: Kreativt værskted på Mou Skole, Nerd architects.
Fotograf: xx

Jeg trives godt og får mest ud af undervisningen, 
når vi har emneopgaver, hvor  
vi selv får lov til at have indflydelse på det  
emne, vi skal arbejde med. Det gør det langt 
mere interessant, at vi selv kan vælge noget,  
vi interesserer os for”

– Elev 8. klasse, Birkerød Skole

1110



langt større betydning end kvantiteten. Hvor der 
fortsat kan være en tilbøjelighed til at fokusere på, 
hvor meget “stof” eleverne har været præsenteret for 
og har taget til sig, vil der fremover blive lagt endnu 
større fokus på dybden af den læring, de har opnået 
gennem læreprocessen. De skoler, Rudersdal ønsker 
at skabe, skal derfor være præget af kendetegnene for 
dybdelæring. Det er skoler, hvor:

· Eleverne stiller spørgsmålene 
· Spørgsmål er mere værdsat end svar 
· Der anvendes varierede undervisningsformer  
· Tydelig sammenhæng med virkelighedens   
 verden. 
· Eleverne opnår faglige metoder og strategier, der  
 understøtter fortsat læring
· Der er fokus på vurdering af læringsudbytte og  
 progression i sammenhæng med det konkrete  
 forløb. 
 
For at opnå dybdelæring er det nødvendigt at se på 
selve læreprocessen, der lidt simplificeret kan 
beskrives som en række faser: 

1. Ingen viden eller færdighed på et område   
 (præstrukturelt), her vil der være fokus på at  
 indsamle den første viden om området, måske  
 noget der ligner eller man har prøvet før. 
2. Lidt, men fragmentarisk viden om emnet (uni- 
 strukturelt), her vil man begynde sin   
 vidensindsamling eller research for at samle  
 brikker og elementer til et større billede 
3. Jeg ved eller kan flere ting, men kan ikke forbinde  
 dem (multistrukturelt), her sorteres og foretages  
 de første grove inddelinger af den nye viden. 
4. Jeg kan forbinde og anvende flere forskelle   
 elementer (relationelt), her går den egentlige  
 analyse og syntese i gang. Svar, konklusioner og  
 løsninger afprøves og testes. 
5. Jeg kan koble min viden og færdighed til et samlet  
 billede, konklusion eller løsning og kan måske  
 generalisere til andre og lignende områder   
 (udvidet abstrakt).
  
Det er ikke alle læreprocesser, som begynder ved fase 
1. Ofte bliver vi præsenteret for viden eller problem-
stillinger, der udfordrer det, vi allerede ved eller kan. 
Når det sker, må vi gå tilbage i læreprocessen og få 
bragt orden i det, der har forstyrret os.
 Mange læreprocesser stopper ved fase 3, hvor den 

dybe beherskelse af viden eller færdighed ikke er 
opnået (overfladelæring). Dybdelæringen opstår i de 
to sidste faser, men når mange elever ikke når til 
denne fase, betyder det, at det netop tillærte glemmes 
igen. Det kan sammenlignes med, som mange nok har 
erfaret, at den viden, man opnår ved at terpe til en 
eksamen, ofte forsvinder igen, idet man forlader 
eksamenslokalet. 

De forskellige faser i læreprocessen er vigtige at tage 
højde for i forhold til læringsrummets fysiske 
indretning for at sikre, at de lærende imødekommes 
netop der, hvor de er i processen. 
 
Motivation for læring 
Selvom det moderne menneske anerkender, at læring 
er en forudsætning for at fungere i nutidens samfund, 
er vores hjerne ikke altid med på ideen. Den er som 
udgangspunkt sat på energispare-funktion og kan ved 
mødet med noget nyt spænde ben for os, fordi den 
typiske reaktion er at sammenligne og kategorisere ny 
information eller viden med noget, den allerede har 
stiftet bekendtskab med. Det er på mange måder en 
klog strategi, som sørger for, at det ikke er alt, hvad vi 
møder, der opleves som noget nyt. Tendensen kan dog 
også stå i vejen for, at vi anerkender en ny udfordring 
som noget positivt med potentiale for læring snarere 
end som noget frustrerende eller energikrævende. 
Motivation er drivkraften, der får os til at tage udfor-
dringen op, selvom vi måske ikke umiddelbart er sikre 
på, at det er investeringen værd. Motivation er noget, 
der opstår i mødet mellem den enkelte og den konkre-
te udfordring. Det er ikke noget, vi er født med, eller 
far og mor kan sende børnene af sted med i rygsæk-
ken om morgenen.  

Motivation kan inddeles i fem  
orienteringer: 
· Vidensorientering: glæden ved at søge og opnå ny  
 viden, 
· Præstationsorientering: glæden ved at opnå gode  
 resultater,
· Mestringsorientering: glæden ved at træne og  
 opnå nye færdigheder, 
· Relationsorientering: glæden ved at lære og   
 udvikle sig sammen og
· Involveringsorientering: glæden ved at være   
 medansvarlig for sin læreproces. 

Alle orienteringer har deres udfordringer og styrker, 

 

Nysgerrighed og motivation
En inspirende læringvej gennem skolerne skal sikre 
både inspiration fra pågående læringsprocesser, udstilling 
af elevernes produktioner, samt inspirationsmateriale 
kurateret af lærene.Det skal være en oplevelse.
Projekt: Hightech High, Studio E Architects, 
Fotograf: Jim Brady Architectural Photography

The learning environment recognises the 
learners as its core participants, encourages 
their active engangement and develops in them 
an understanding of their own 
activity as learners.”

– OECD.org
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men fælles for dem er, at de i de tilfælde, hvor de fun-
gerer som positive drivkræfter, giver energi og mod til 
at søge mod de lærerige udfordringer og dermed le-
der eleven væk fra det sikre og genkendelige.

Et gennemgående træk ved forholdet mellem motiva-
tion og læring er, at eleven oplever en passende ba-
lance mellem udfordringens sværhedsgrad og ele-
vens oplevede muligheder for at løse den. Er 
udfordringen for svær, kan det udløse stress og mod-
løshed, er den derimod for nem, kan det føre til ked-
somhed og ligegyldighed. Det er en helt central opga-
ve for fremtidens undervisere at guide eleverne ind i 
udfordringer, der netop møder dem der, hvor de er 
nødt til at stå på tæer for at kunne løse en opgave. 
Samtidig skal underviseren hjælpe dem med at finde 
passende strategier til at komme igennem udfordrin-
gerne, så de ikke giver op på vejen. Lykkes denne ba-
lance, der også kaldes for at være i flow, udløser hjer-
nen belønningshormonet dopamin, der også 
medvirker til at lagre den nye viden og kunnen hos 
eleven.

Motivation bliver på den måde også påvirket af tidlige-
re erfaringer med læring. Hvis eleven har erfaret, at 
undervisning har tendens til at være for svær eller for 
nem, opnår de sjældent den tilfredsstillelse, der ligger 
i at have været igennem en udfordrende proces og 
kommet beriget ud på den anden side (nogle kender 
det som aha-oplevelsen eller Eureka-øjeblikket). En 
erfaring, der styrker deres motivation til også at kaste 
sig ud i en udfordrende læreproces næste gang.

 

Dybdelæring fremmes gennem passende udfordrin-
ger for den enkelte – hvilken sti vil du prøve?

Den viden, vi har om motivation for læring, bør indgå 
som grundlaget for Rudersdal Kommunes principper 
for indretning af fremtidens læringsrum.

Elevcentrering og undervisnings-
differentiering 
Dybdelæring sætter eleven i centrum som fokus for 
både undervisningens indhold, organisering og gene-
relle rammesætning. Det betyder en ændring fra en 
undervisning præget af fælles indhold, fælles proces 
og ensartet brug af skolens rammer (f.eks. rum, digi-
talt udstyr, læremidler, se nedenfor om Læring og 
teknologier) til en undervisning, der i langt højere 
grad tager udgangspunkt i den enkelte elevs forud-
sætninger, behov og interesser. Det betyder ikke, at 
dybdelæring alene opnås gennem individuelle forløb. 
Det er snarere brugen af tilpas brede temaer, mål, 
organisationsformer og oplæg til elevsamarbejde, 
som efterlader et rum til den enkelte elevs læring ud 
fra hans eller hendes forudsætninger og interesser. 
Princippet om undervisningsdifferentiering har været 
indskrevet i folkeskoleloven siden 1993, men den rum-
mer stadig mange udfordringer for lærere og pæda-
goger i hverdagen. En del af denne udfordring ligger i 
samspillet mellem pædagogik og de fysiske rammer.

Eleverne skal i høj grad have mulighed for at lære af 
og med hinanden, da det er en fundamental menne-
skelig tilgang til læring, som starter allerede i den 
tidlige barndom, hvor vi spejler og kopierer vores om-
givelser. I organiseret form er denne tilgang blevet til 
f.eks. mesterlære eller sidemandsoplæring.

Det elevcentrerede perspektiv har Rudersdals Skole-
område forsøgt at understrege gennem formulerin-
gen af seks pejlemærker for den skole, som kommu-
nen ønsker, at eleverne skal opleve:

Pejlemærker for Rudersdals skoler:
· En skole, hvor eleverne har tillid til egne evner,
 lyst til at lære, at lære mere og tør fejle
· En skole, hvor eleverne oplever at de vokser og
 kan noget i dag, som de ikke kunne i går
· En skole, hvor eleverne oplever at indgå i et læ- 
 rende fællesskab og lærer med og af hinanden
· En skole, hvor eleverne har metoder til at lære  
 mere
· En skole, hvor eleverne udfordres på eget niveau
· En skole, hvor læringen i højere grad tager afsæt i 
elevernes passion

Se mere her: https://skole.rudersdal.dk/skole/sektio-
ner/vision

 

Bevidsthed om egen læring
Fotograf: Martin Tinning

Tell me and I forget.
Teach me and I remember. 
Involve me and I learn.”

– Benjamin Franklin

Åbne læringsmiljøer, co-teaching 
+ undervisningsdifferentiering
Projekt: Stonefields Primary, Jasmax Ltd. 
Fotograf: Alex de Freitas
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Pejlemærkerne udgør det overordnede spejl som for-
valtning, ledelser og medarbejdere skal se deres egen 
praksis gennem – “skaber vi de vilkår, som, vi ved, 
giver eleverne de bedste muligheder for læring og 
udvikling?” På samme måde skal vores indretning af 
det fysiske læringsmiljø spejles i det elev- og lærings-
syn, som pejlemærkerne er udtryk for.

Det er en væsentlig dimension i det elevcentrerede 
perspektiv, at eleven har mulighed for selv at tage del i 
sin læreproces for på den måde at blive stadigt dygti-
gere til at lære. Det stiller krav til både underviser og 
læringsmiljø. Eleven skal inddrages i at forstå målet 
med læringen, kende sit eget udgangspunkt og kende 
til kriterierne for, hvordan en god opgaveløsning ser 
ud. Eleven skal med andre ord støttes i at kunne be-
svare tre helt basale spørgsmål: Hvor skal jeg hen, 
hvor er jeg nu, og hvad er mit næste skridt. Denne 
rammesætning skal eleven have adgang til dels fra 
underviseren og dels fra læringsmijøets fysiske, visu-
elle eller digitale indretning. Stilladseringen af lære-
processen kan både være af mere generel karakter i 
form af f.eks. en trinvis guidning af “det gode projekt-
forløb” eller bestå af konkrete studieteknikker i form 
af f.eks. brug af mindmap eller logbog og mere fag-
specifikt som f.eks. brug af gode læsestrategier.

Slutteligt stiller elevcentreringen forstærkede krav til 
løbende feedback og evaluering af elevens progressi-
on i forhold til de opstillede mål og succeskriterier. 
Det kan ske gennem systematisk feedback fra andre 
elever eller underviserne og gennem brug af forskelli-
ge portfolio-modeller (fysiske og/eller digitale) og 
gennem projekt- og produktpræsentationer e.l.
 

Underviserrollen 
Det ændrer undervisernes rolle, at de går fra at have 
fokus på undervisningen til at have en elev- og 
læringscentreret tilgang. Det betyder ikke, at 
underviserne skal være mere tilbagetrukket, men 
snarere at de skal indtage nogle andre positioner og 
relationer i forhold til eleverne end tidligere. 
Undervisernes rolle som vidensformidlere og 
kontrollanter af korrekthed i elevsvar vil blive 
reduceret kraftigt. Til gengæld erstattes disse roller 
af f.eks.:

1. Rammesætter for elevernes selvstændige   
 læreprocesser

2. Skaber af et trygt og inkluderende fællesskab, der  
 ser fejl som udtryk for mod
3. Udfordrer og motivator, så eleverne søger mod det  
 svære frem for det sikre
4. Træner og processtøtte for eleverne gennem  
 løbende dialog og feedback
5. Evaluator af elevernes progression og   
 fremadrettede behov
6. Didaktisk innovator, der konstant søger nye veje til  
 at fremme elevernes læring
7. Med-underviser som del af et team omkring og i  
 undervisningen
8. Evaluator af sin egen betydning for elevernes  
 udbytte og udvikling

Relationen til de andre undervisere er ligeledes under 
forandring. De seneste års forskning har vist, at 
undervisernes professionelle samarbejde om 
undervisningens planlægning, gennemførelse og 
evaluering samt deres fælles praksisudvikling har en 
markant betydning for elevernes læring.  Hidtil har 
forståelsen af professionelt samarbejde haft tendens 
til at være noget, der foregår omkring den konkrete 
undervisning. Helt ny forskning har dog vist, at fysisk 
og konkret samarbejde mellem underviserne i det 
fysiske læringsmiljø understøtter underviserne i at 
bruge de muligheder, som ligger i et innovativt 
læringsmiljø, hvilket medvirker til at fremme 
elevernes læring yderligere.

Dette ‘i-praksis-samarbejde’ vil desuden styrke den 
professionelle praksisudvikling. Dels kan det foregå 
gennem den daglige spejling og inspiration, som 
opnås ved at arbejde i samme rum, og dels kan det 
foregå gennem den træning og sparring, der kan 
opnås i forbindelse med mere organiseret 
kompetence- og praksisudvikling. 

Dermed ændres en traditionel ene-lærer-tænkning til 
en forståelse af langt mere fleksible roller og 
relationer i rummet, hvilket den fysiske indretning af 
læringsmiljøet naturligvis skal understøtte.

 

Samarbejde og praksisudvikling

Hvis lærerne ikke ved 
hvordan man skal gøre, så 
sidder der 26 hoveder ude i 
klasselokalet, som har en 
masse ideer og tanker om, 
hvordan de lærer bedst” 

– Elev 8. klasse, Holte Skole
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Læring og teknologier 
En del af den rammesætning underviserne har 
ansvaret for kan beskrives som fire gensidigt 
afhængige elementer: 
1. Hvad er undervisningens indhold og mål? 
2. Hvilke forudsætninger har eleverne for at få  
 opnå de ønskede læringsmål? 
3. Hvordan kan brug af forskellige læreprocesser  
 understøtte læringen? 
4. Hvordan kan forskellige teknologier fremme  
 og forandre elevernes læring? 
 
Selvom en grundig og innovativ planlægning af 
undervisningen aldrig kan foregå i en lineær proces, 
er rækkefølgen ikke tilfældig i denne sammenhæng.  
 
Punkt 4 rummer de mange forskellige hjælpemidler, 
der kan tjene til at støtte elevens læreproces og i 
måske ligefrem udvide elevens handle-, svar- og 
forståelsesmuligheder. Det kan være alt fra 
traditionelle læremidler, værktøj, hverdagsgenstande, 
digitalt udstyr, naturen uden for skolen og til skolens 
fysiske læringsmiljø. Det fysiske læringsmiljø bliver 
på denne måde ikke et statisk vilkår for 
undervisningen, men i bedste fald en mulighed for at 
udfolde læreprocessens potentialer. 

Disse elementer ligger i et eller andet omfang inden 
for underviserens valgmuligheder, men naturligvis 
baseret på, hvordan elementerne supplerer og 
understøtter hinanden. I arbejdet med udviklingen af 
innovative læringsmiljøer er det derfor vigtigt at give 
undervisere og elever adgang til en bred pallette af 
teknologier, der kan hjælpe med at skabe den bedst 
mulige sammenhæng mellem undervisningens fire 
delelementer. 
 

Endelig er der en kontekst ramme, der bl.a. kan 
indeholde formelle regler og rammer (f.eks. fagenes 
formål og kompetencemål), men også hvordan skolen 
giver mulighed for at udfordre rammer som 
skoledagens indretning, fagenes placering, 
holddannelse, skolens organisering osv. 
 
Indretning og brug af skolens fysiske læringsmiljø 
skal ses i dette samspil mellem forskellige 
læringsteknologier, men med udgangspunkt i 
elevernes behov og undervisningens mål og indhold. 

Endelig er der en kontekstramme, der bl.a. kan 
indeholde formelle regler og rammer (f.eks. fagenes 
formål og kompetencemål). Den kan dog ligeledes 
beskrive, hvordan skolen giver mulighed for at 
udfordre rammer såsom skoledagens indretning, 
fagenes struktur og tværfaglige sammenhæng, 
organisering af eleverne, brug af voksenressourcer 
osv.

Indretning og brug af skolens fysiske læringsmiljø 
skal ses i dette samspil mellem forskellige 
læringsteknologier, samtidig med at det tager 
udgangspunkt i elevernes behov og undervisningens 
mål og indhold.

Dette beskrevne læringsfundament danner grundlag 
for det efterfølgende afsnit om de principper, der bør 
være gældende for de fremtidige læringsmiljøer i 
Rudersdal Kommune.

 

Teknologier Eleverne

Indhold

Læreprocesser

Digital og teknologibaseret undervisning
‘New Tech i undervisningen’.
Fotograf: xx

Målbaseret undersvisning med digitale værktøjer
‘New Tech i undervisningen’.
Fotograf: xx
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For at understøtte den videre udvikling af de fremtidi-
ge læringsmiljøer på skolerne er der udarbejdet en 
række principper for denne indretning. 

Principperne er samlet i 4 hovedprincipper med flere 
undertemaer.

De 4 hovedprincipper omhandler:

1. Principper for fysisk indretning i forhold til  
 læringsfundament 

2. Principper for fysisk indretning i forhold til  
 grundfaglige dimensioner 

3. Principper for fysisk indretning i forhold til  
 struktur 

4. Principper for fysisk indretning i forhold  
 læringsrammerne

Diagram,  ny organisering
Undervisningssituationen skal  
gå fra at være statisk til at være 
dynamisk, det gælder både for  
det enkelte klasserum eller ved 
reorganisering af et udskolings-
afsnit. Et alsidigt læringsmiljø er 
med til at understøtte nysgerrighed, 
bevægelse og reel differentiering  
af undervisningen.

Principper for udvikling og  
renovering af Rudersdals skoler
“Læringsmiljøerne på skolerne i Rudersdal Kommune skal  
på bedst mulig måde understøtte alle elevers læring, trivsel  
og sundhed”

3

Før sad vi på rækker, der kunne man godt få 
følelsen af at sidde bagerst, og det var ikke så 
rart. Med den nye indretning sidder vi alle 
sammen forrest”

– Elev 5. klasse, Rude Skov Skole (tidl. Høsterkøb Skole)
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1. Principper for indretning i 
forhold til læringsfundament
Læringsrummet på skolerne i Rudersdal 
Kommune skal understøtte at eleverne kan 
mødes i forhold til deres forudsætninger og 
være aktivt involveret i deres læring, hvor de 
aktivt understøttes i læreprocessen.

1.1 Undervisningsdifferentiering
Den enkelte elev skal møde passende udfordringer og 
have mulighed for at forfølge sin nysgerrighed og mo-
tivation. Derfor skal læringsmiljøet være inspirerende, 
varieret og give mulighed for mange samtidige organi-
sations- og arbejdsformer gående fra det voksensty-
rede og fælles til det elevstyrede og individuelle og fra 
at arbejde kognitivt til at skabe noget fysisk. Et diffe-
rentieret læringsmiljø skal kunne imødekomme for-
skellige elevbehov. 

Læringsrummet skal understøtte:
· Mange og samtidige organisations– og arbejds– 
 former i forhold til eleverne

· Forskellige elevbehov gennem bl.a.
 o Afskærmede rum og åbne rum
 o Faste arbejdspladser og fleksible   
  arbejdspladser
 o Kraftigt lys og dæmpet lys
 o Stilhed og arbejdsstøj
 o Møbler, der er tilpasset forskellige aktiviteter.

1.2 Aktiv elevinvolvering  
i undervisningen
Aktiv elevinvolvering betyder, at eleverne ud fra deres 
alder og kapacitet i videst muligt omfang er styrende i 
deres læreproces og dygtiggør sig i at træffe gode valg 
om mål og fremgangsmåder frem mod målene. I den 
sammenhæng også hvordan de kan udnytte de fysiske 
rammer, de har adgang til, som grundlag for de individu-
elle eller fælles læreprocesser, de er i gang med. Ende-
lig handler elevinvolvering i denne sammenhæng også 
om elevernes adgang til selv at sætte præg på det fysi-
ske læringsmiljø og gøre det til deres eget, så de oplever, 
at rummet er funktionelt, motiverende og et billede på et 
resultat af deres aktive arbejde i det.

I Stillezonen
der også er tilegnet individuelt arbejde, skal 
man kunne finde koncentration og fokus. Det 
skal være muligt ’at trække sig tilbage’ og 
alligevel ’være på kanten af’ øvrige aktiviteter. 
Individuelle arbejdspladser kan etableres som 
afgrænsede ‘arbejdsbåse’ med fokuseret lys 
for at undstøttes fokusområdet.

Decentrale PLC- hotspots
i de enkelte områder kan støtte op om 
aldersvarende og fagligt målrettet 
læsemateriale, samt sikre inspiration og 
videns indsamling i de enkelt fag. PLC-hotspot 
kan integreres på alle niveauer, som mobile 
bogkasser til større rumlige elementer som 
læsehuler.

Læringsrummet skal understøtte:
· At eleven er den aktive.
· Plads til at eleverne kan producere og mulighed  
 for synlig præsentation af det lærte og produkter.
· Let adgang til forskellige arbejdsformer også det  
 praktiske.

1.3 Understøttelse af elevernes  
læreprocesser
Læringsrummet skal være med til at understøtte 
elevernes forståelse af de delprocesser, der indgår i 
et læringsforløb som f.eks. vidensindsamling, ide-
generering, model-udvikling, kommunikation og 
evaluering. Jo ældre eleverne bliver, jo mere kan de 
frigøre sig fra den ydre stilladsering og selv træffe 
valg om rummets organisering i forhold til den 
opgave, de er ved at løse (rumlige kompetencer).

Læringsrummet skal understøtte:
· Forskellige delprocesser i elevernes læring, f.eks:
 o Rum til vidensindsamling
 o Rum til idegenerering
 o Rum til understøttelse af    
  samarbejdsprocesser
 o Rum til model-udvikling
 o Rum til formidling
 o Rum til evaluering - feedback
· Visuel understøttelse i rummet af metoder i   
 tilknytning til delprocesser

Præsentation og instruktion 
skal kunne foregå i flere skalaer fra mindre 
hold til hele årgange. Læringstrappen er et 
eksempel på en fast multifunktionel zone, 
der kan danne rum for både formelle 
præsentationer, instruktioner m.v. samt 
uformelt til gruppearbejde og lign. 

?

?

?

Gruppearbejde 
kan understøttes i det almindelige løse 
inventar, i særskilte grupperum som 
lydmæssigt er afskærmet fra det øvrige 
læringsmiljø, samt i ’loungebokse’ eller 
afskærmede grupperumsmøbler, hvor de 
enkelte grupper kan finde arbejdsro.

Projektzonen 
er fleksibelt indrettet. Der skal sikres både 
adgang til frit gulvareal, samt mulighed for at 
læringsmiljøet kan underopdeles og eleverne 
kan påvirke deres omgivelser. Når der 
indrettes fleksible zoner, skal der være synlig 
nudging ift. oprydning, og alle ting skal kunne 
parkeres pænt i mærkerede områder.

Stilladsering og synlig læring 
skal indarbejde som aktiverende elementer på 
skolerne. På rum-store skriveflader i 
fællesarealer kan universelle arbejdsmetoder 
og opgavetilgange blive synliggjort. Væggene 
bruges til ophængning og som tavlefunktion - 
for både elever og lærere. På mobile 
udstillingsstativer synliggøres elevernes  
progression af længerevarende opgaveforløb.
De kan endvidere fungere som rumopdelere 
samt til at understøtte de små rum i det store.

!

LÆS

!

LÆS

!

LÆS
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I never teach my
pupils, I only attempt to  
provide the conditions
in which they 
can learn” 

– Albert Einstein

2. Principper for indretning 
i forhold til grundfaglige  
dimensioner
Læringsrummet på skolerne i Rudersdal 
Kommune skal understøtte at eleverne 
understøttes i grundfaglige dimensioner 
som kreativitet, innovation, praksisfaglighed, 
bevægelse, digitalisering og teknologi.

2.1 Kreativitet og innovation
De fysiske rammer skal gøre det muligt for eleverne 
at udvikle deres evne til at følge deres nysgerrighed 
og arbejde undersøgende, innovativt og kreativt. Det 
betyder, at der skal være adgang til en bred vifte af 
muligheder for at arbejde med disse elementer. De 
fysiske rammer skal i videst muligt omfang give mu-
lighed for at eleverne kan arbejde med disse forløb 
over længere perioder.

Læringsrummet skal understøtte:
· Let adgang til digital billedproduktion,  
 3D-print etc.
· Rum til arbejde med modeller, prototyper
· Rum til arbejde med billeder, drama,  
 musik etc.
· Visuel understøttelse af kreative og innovative  
 processer og metoder

2.2 Praksisfaglighed
Læringsrummene skal give eleverne mulighed for at 
arbejde anvendelsesorienteret med konkrete materia-
ler igennem både kreative og innovative processer. 
Rummet skal give eleverne mulighed for at blive be-
kendte med forholdet mellem håndværk og kreativi-
tet, abstrakte ideer og konkrete produkter og forhol-
det mellem at have opnået viden og kunne anvende 
den konkret. Praksisfaglighed er ikke knyttet til særli-
ge fag, men en måde at arbejde på i alle fag.

Læringsrummet skal understøtte:
· At eleverne kan arbejde med håndværks- 
 mæssige færdigheder i alle fag
· At der skabes sammenhæng i de fysiske ram- 
 mer mellem de praktiske fag og f.eks. natur- 
 fagene

Tværfaglige synergier
Let adgang til universelle værksteder som 
medie- og lydstudie, grov- og modelværksteder 
kan understøtte alle faglige discipliner. 
Tværfaglige værksteder kan indarbejdes som 
kantzone til faglokaler, eller samles i centrale, 
åbne tvær-disciplinære områder som makers-
space, fablabs og lign. m.v.

Breakout experimentarium
Mindre breakout-spaces eller -zoner i 
fællesrum skal sikre mulighed for elevdrevne 
experimenter. Zonerne har adgang til vand, 
mulighed for at hænge større emner på 
vægge og i loftet og god mulighed for at 
opbevare ’work in progress’. Zonerne kan 
med fordel iscenestættes så de adskiller sig 
fra de øvrige rum i farve og materialer.

Den kreative produktion
kan enkelt integreres i øvrige fleksible 
projektområder, ligesom robuste værksteds-
borde kan supplere almen undervisningen. 
Krea-zoner kan understøttes af fleksible 
systemer, såsom materialevogne der kan 
transportere materialer fra depot til området. 

musiske fag

universielle 
tilgængelige 
værksteder

praktiske
æstetiske fag naturfag

Digital produktion, Fablab & makerspaces
Fablab eller makerspaces kan integreres som  
et selvstændigt område, der bredt kan understøtte  
den projektorienterede undervisning på skolen ift.  
prototyper, experimenter m.v.
Projekt: xxxx, arkitekt
Fotograf: xxxxx

Zoner til elevstyrede produktioner
‘Tonede’ værksted og techzoner kan  

sikre praktisk faglige tilgang i alle fag.
Projekt: xxxx, arkitekt

Fotograf: xxxxx 
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· At der skabes rammer for at kunne arbejde  
 med f.eks. konstruktioner mv. over længere  
 perioder
·  At konkrete f.eks. naturfaglige principper er  
  tydeligt integreret og en del af læringsrummet.

2.3 Bevægelse
Bevægelse i undervisningen skal understøttes af en 
indretning, der motiverer eleverne til at lære gennem 
brug af kroppen. Indretningen kan omfatte hele sko-
len, så der også på fælles arealer og i udearealerne er 
adgang til fysisk udfoldelse, der ikke kun forbindes 
med idræt eller sport, men i større omfang med leg, 
så alle elever bliver motiveret til at deltage. Indretnin-
gen kan udgøres af fysiske redskaber, baner,optegnin-
ger, men også virtuelt gennem f.eks. projektering på 
vægge eller gulve. Endelig kan skolens transport-veje 
gøres længere ved at lave ”omveje”.

Læringsrummet skal understøtte:
· Rum til intens bevægelse og fysisk aktivitet  
 inde og ude
· Indretning der inviterer til at bruge kroppen  
 på forskellig måder – hele dagen
· Bevægelsessteder er synlige og tilgængelige  
 – og gerne i vejen
· Sammenhæng mellem inde– og uderum, så  
 uderummet er let tilgængeligt
· Uderummet kan bruges hele året i al slags  
 vejr

2.4 Digitalisering og teknologi
Dette område udvikler sig meget hurtigt og de 
fremtidige læringsmiljøer skal kunne tilpasse sig 
denne udvikling.  

Læringsrummet skal understøtte:
· Netadgang alle steder – også udendørs. 
· Rum til elevernes digitale møder med omverden. 
· Hybride rum hvor det analoge og det digitale  
 mødes i læring. 
· Digital projektering og visualisering mm.
· Plads til afprøvning og arbejde med forskellige  
 teknologier.

Rum til vild aktivitet
kan etableres som små breakout spaces fra gangeraler eller som 
den sjove genvej. Alle rum kan integrerer læringselementer.
Projekt: Søndervangskolen, NERD architects.
Fotograf: Thomas Mølbak

Mere og bedre bevægelse 
i løbet af skoledagen har
positive effekter på 
elevernes læringsfor-
sætninger såvel som på 
elevernes faglige 
resultater, trivsel og 
alsidige udvikling”

– UVM ‘Varieret læring, 
udeskole, bevægelse og 
lektiehjælp’

Særlige junglebaner
kan indarbejdes i nicher eller som den 
besværlige genvej mellem to destinationer. 
Zonerne fungerer som identitetsmarkører for 
eleverne, og bidrager til den rumlig variation 
og til at krydre skoledagen.  
Zonerne indrettes til høj puls, så her kan 
hurtigt brændes krudt af.

Krop og bevægelse
skal indtænkes på alle niveauer. Lærings-
rummet må ikke være statisk, men tilbyde 
mange måder at tilegne sig læring, hvad 
enten det er liggende, siddende, stående eller 
mens man svinger hammeren, ude, inde og 
på tur eller til samling.

Det digitale læringsmiljø
skal understøttes bredt på skolerne, f.eks. et 
tv-studie til elevernes broadcast til øvrige 
elever på skolen eller samarbejde med 
internaltionale samarbejdsklasser. Foruden 
specialiserede funktioner ifm. fagområder 
sikres tilslutnings- og opladningsmuligheder 
ved arbejdsstationer, nicher m.v. samt 
udstilling af elevernes digitale produktioner i 
fællesarealer og eksempelvis greenscreens i 
et gangareal.

Rum og inventar med 
Multianvendelighed 
Design af særinventar 
skal sikre alsidige 
anvendelsemuligheder 
(og hermed bevægelse).
Projekt: Buddinge skole, 
Designer Rosan Bosch. 
Fotograf: xx
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3. Principper for indretning  
i forhold til fleksible  
strukturer
Læringsrummet på skolerne i Rudersdal 
Kommune skal understøtte sammenhæng-
ende læreprocesser og helhed i den sam-
lede skoledag mellem SFO og skole. 
Læringsrummene skal understøtte 
multifunktionalitet og brug af forskellige 
brugergrupper og endelig skal 
læringsrummene understøtte fagenes 
tværfaglige sammenhænge og 
funktionaliteter. Uderummet skal være aktivt 
integreret i forhold til elevernes læring.

3.1 Sammenhængende skoledag 
Det fysiske miljø skal understøtte sammenhængende 
læreprocesser i den samlede skoledag inklusive SFO-
tid. Skoledagen skal kunne foregå flydende på tværs 
af fag, lektioner, undervisere osv. Eleverne skal have 
mulighed for at opsøge, bearbejde, afprøve, træne og 
formidle viden og færdigheder i sammenhængende 
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Overdækkede læringsstationer
med adgang til vand og materialer kan øge 
udelivet i skole og fritidsordning samt sikre en 
alsidig tilgang til læring for det naturfaglige 
område. Læringsstationer kan være en faglig 
destination i sig selv eller et ’springbræt’ for 
udflugten.

før efter
På Rude Skov Skole, afdeling Høsterkøb, er ‘det hyggelige’ tænkt ind som en del af inventaret, til gavn 
for både skole og fritidsordning. 
Fritidstilbuddet er fuldt integreret* på skolen og der skal sikres fællesbrug af værksted og fællesarealer.  
Dette nødvendiggør fokus på det varierede læringsrum, men også på at det “hjemlige og hyggelige” integreres  
i skolernes indretning. Der skal sikres separat opbevaring til SFO og SFK, fleksibelt møblement der nemt kan  
skubbes til siden og transformere lokalerne, samt f.eks. special-nicher, værkstedvogne og depotarealer der  
kan ‘åbnes’ i fællesarealer, når fritidslivet starter.

Udendørs arbejdstationer
Specialiserede funktioner kan med fordel 
indarbejdes i uderummet; både m.h.t.
robusthed og indeklima. Det gælder visse 
grove værksteder og f.eks. forsøgsbassin  
til vandbaserede eksperimenter, 
erotionsundersøgelse m.v.

forløb over både kortere og længere forløb. For at 
dette skal kunne lade sig gøre, er det samtidigt afgø-
rende at skolen selv tilrettelægger undervisning og 
pauser, så presset på faglokaler, ude- og fællesarea-
ler mindskes.

Læringsrummet skal understøtte:
· At flere forskellige elevgrupper kan anvende  
 fælles læringsområder samtidig
· At lokaler og læringsrum kan anvendes i både  
 skoletid og fritid
· At ting kan stå

Kontakt mellem ude og inde
Der skal tænkes i multifunktionelle og naturbase-
rede uderum, der inviterer til ophold og understøtter 
det gode udeliv, leg og læring for både skole og SFO.
Projekt: Vilhelmsro Skole, RUBOW arkitekter.
Fotograf: Adam Mørk
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We begin with a recognition 
that deep learning will only 
flourish if we reimagine the 
ideal learning environment 
for todays learner.” 

– Fullan og Quinn

3.2 Tværfaglige sammenhænge
Den fysiske indretning af en skole skal i videst muligt 
omfang lægge op til, at eleverne kan arbejde på tværs 
af fagene. Det kan f.eks. ske gennem campus- eller 
tværfagsområder som f.eks. science, sprog og 
kommunikation, samfund og kultur samt praktisk-
musisk område. Der kan også tænkes i 
funktionsområder til f.eks. de yngre klassetrin i form 
af kreativitet, innovation, undersøgelse, bevægelse o.l.

I denne sammenhæng er det vigtigt at inddrage 
udeområdernes muligheder. Det tværfaglige princip 
skal differentieres, så de yngre elever har adgang til 
et basislokale/område.

Læringsrummet skal understøtte:
· At fagområder kan samles i f.eks. Campus, hvor 
 funktionaliteter på tværs af fagene kan anvendes  
 sammen.
· At fagene kan samtænkes i almenområder.

Tværfaglige eksperimenter
Projekt: Experimentarium, Hellerup.  
Fotograf: NielsDK

3.3 Uderummet
Skolens uderum skal udover de rekreative og 
legeaktivtiteter understøtte elevernes faglige 
læringsaktiviteter.

Læringsrummet skal understøtte:
· faglige principper uden at det nødvendigvis er  
 en del af et konkret forløb.

Faglige kantzoner 
Fagområder understøttes i uderummet,  
og overdækkede kantzoner kan synliggøre 
læring i uderummet, øge alsidighed i 
undervisningen.

Rum til fremstilling og udstilling
Udvalgte værkstedvægge skal give plads til samarbejde 
omkring præsentationer og produktion f.eks. ved tværfaglige 
forløb mellem humanistiske fag og billedkunst.
Projekt: Billedskoler, Noas ark
Fotograf: xx

Faglige uderum
Arbejdstationer i tæt tilknytning til fagområder

sikre nem adgang til materialer i udelæring.
Projekt, Arkitekt.

Fotograf: xx 
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Veltilrettelagte uderum understøtter fysisk og 
psykisk sundhed, sociale relationer og koncen-
trationsevnen. På skovlysskolen er etableret 
uderum, der inviterer til aktivitet, leg og 
bevægelse. Der har været fokus på aktiviteter 
for alle aldersgrupper, der inviterer til bevæg-
else i frikvarteret, i idrætsundervisningen, i 
fælleslegen og på vejen hjem. Skovlyskolens 
mange uderum skaber mulighed for at flere 
aktiviteter kan foregå sideløbende og der er 
fokus på placering med inddeling i ’rolige 
zoner’ og ’høj puls zoner’.

Alsidige aktivitetsbaserede uderum
Projekt: Skovlyskolen, RUBOW arkitekter.

Fotograf: Laura Stamer

Synlig læring og faglig navigation
Transperens og faglige kantzoner sikrer en 
visuel inspirende læringsvej samt wayfinding. 
I glaspartier kan indarbejdes udstilling, og 
fagområderne kan suppleres/organiseres 
med udstilling i fællesarealer.

Decentral Teamforberedelse.
I forberedelseslokalet kan eleverne følge 
med i lærenes aktiviteter.  Under mottoet - 
”man skal lige kunne...” skal sikres mulighed 
for lærerarbejdspladser, teammøder, print/
kopi, og opbevaring af læringmaterialer i 
tilknytning til projektområderne.

4. Principper for indretning i 
forhold til læringsrammer
Læringsrummet på skolerne i Rudersdal 
Kommune skal understøtte, at det er let at 
anvende forskellige funktionaliteter og 
materialer, at læringsrummet er transparent 
og understøtter samarbejde, at læringsrum-
met tydeligt styrer adfærd og brug. At 
uderummet indbyder til læringsaktiviter. 

4.1 Tilgængelighed og funktionalitet 
Der skal være så nem adgang til alle funktioner som 
muligt. Læringsrummet skal være egnet til forskellige 
aktiviteter og med en direkte adgang. På samme måde 
skal elever og voksne have nem adgang til forskellige 
materialer og redskaber i den almene undervisning.

Læringsrummet skal understøtte:
· At der i nærområdet er adgang til forskellige  
 funktioner uden særlige lokalebookinger mm.
· Materialer og redskaber skal være tilgængelige i  
 nærområdet

4.2 Nysgerrighed og motivation
Det skal være en oplevelse, at gå rundt på en skole, 
hvor elevernes nysgerrighed stimuleres og faglige 
principper kan afprøves og metoder til læring 
understøttes.

Læringsrummet skal understøtte:
· Elevernes mulighed for at møde og afprøve   

4.3 Det professionelle samarbejde
De fysiske rammer skal give lærere og pædagoger 
mulighed for at samarbejde om undervisningens for-
beredelse, gennemførelse og evaluering både uden for 
og i selve undervisningen. Det betyder, at undervis-
ningsrummene skal give lærerne og pædagogerne 
mulighed for at undervise sammen i forskellige roller 
og relationer, afhængig af indhold og behov hos elever-
ne. Derudover har de voksne brug for deres egne rum, 
der både er funktionelle, behagelige og inspirerende. 
Der kan være brug for forskelle i størrelse, funktioner 
og indretning. Der kan være brug for arbejdspladser til 

møder, læsning, kreative processer, digitale processer, 
projektstyring. Endelig kan der være brug for rum, der 
understøtter medarbejdernes sociale samvær inde 
eller ude (spisning, samtale, leg o.l.). 

Læringsrummet skal understøtte:
· At medarbejdernes arbejdspladser er i   
 nærområdet til elevernes praksis
· Fælles læringsmiljøer, der understøtter   
 samarbejde om praksis i praksis
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Udskolingens matematik- og naturfagslærere har planlagt et fælles forløb. 
Eleverne er instrueret på forhånd, og mens en gruppe modtager ekstra 
informationer af en af lærerne, er de fleste andre i gang ved de forskellige 
arbejdsstationer.  
Én lærer vejleder i projektområdet, mens en anden overser kemiforsøgende i 
laboratoriet.

Rum til laboratorieforsøg
Projekt: Vilhelmsro Skole Fredensborg,  
RUBOW arkiteker.
Fotograf: Adam Mørk

Rum til beskidt arbejde
Projekt: Nynaturfag, Fremtidens 

Undervisningsfacilitet (FUF). 
Fotograf: Katafonden

Carl og Emma sidder i stillezonen og 
dissekerer en fagtekst, imens en  
gruppe fra 7.X planlægger deres 
PowerPoint præsentation i gruppe-
zonen. Der fordeles ansvarsopgaver 
og skrives cuecarts.

En gruppe fra 6.V får instruktion i den 
mobile mikroskopi, mens en anden 
eksperimenterer og dokumenterer 
erosionsmønstre i det udendørs 
forsøgsbassin. 

Andre arbejder med at redigere deres oplæg 
om affald og spildevandshåndtering inden-
for, og en sidste gruppe bygger affyrings-
ramper til raketforsøg i grovværkstedet.

I laboratororiet øver et 
hold kemiforsøg til 
afgangsprøven.

Diagram: eksemplificering af naturfagligt, matematisk område

Fysik/kemi lab

DepotStille

Arena

Studiebåse

Produktion

Projekt

Grovværksted

Grupperum

Mini- 
experimentarium

Matematikområde

Praktisk/ musisk område

Det lille i det store Faglige kantzoner og uderum
Det specialiserede, det 
organiserede, det åbneDet lille i det store Synergi mellem fagmiljøer - 

ude og inde
Grader af fagområder
det specialiserede,
det s�rede
det åbne

Tidssvarende laboratorier
Projekt: Vilhelsmsro Skole, RUBOW arkitekter

Fotograf: Adam Mørk

34 35



4.A har håndværk og design, 
og hvor der bygges insekt-
hoteller. På en Skype- 
forbindelse instruerer en 
professor fra AAU vedr.
insekternes levesteder. I mediaværkstedet lægger Ida 

og Jens lyd og billeder sammen 
til deres stop -motionfilm om 
affaldhåndtering.

I ’bryggerset’ ligger gipsstøb-
ninger til tørre og en gruppe fra 
4.A kommer hjem fra Rude 
Skov med materialer.

I det åbne værksted lægger 
en gruppe fra 7.X sidste 
hånd på deres plancher om 
tværfaglig viden om Afrika.

Et hold fra 2. klasse mod-
tager præsentation af 
forskellige metoder inden-
for papirkunst i arenaen.

Søren og Emma fra 
8.B bygger konstruk-
tion til faldforsøg i 
fysisk.

Diagram: Eksemplificering af værkstedsområde

Fleksibelt praktisk-æsterisk område
Projekt: Sct. Nicolai Børnehus, Kolding
Dorte Mandrup Arkitekter.
Fotograf: Adam Mørk

Maskinværksted

Grovværksted

Beskidt
værksted

Åbent værksted

Åbent værksted

Tekstilzone

Arena

PC zone

FAb-lab
3Dprint m.v.

Depot

Et samlet centralt værkstedsområde kan understøtte alle fag ift. et alsidigt 
læringsmiljø og inklusion. Ud over de skemalagte praktiske fag såsom  
Billedkunst, Håndværk og Design samt valgfag, benyttes de åbne værksteder  
til at understøtte præsentation, produktion og eksperimenterende undervisning 
bredt. Værkstederne skal i videst muligt omfang være ‘åbne’ i skoletiden og der 
skal være plads til det elevstyrede. Rummene skal derfor planlægges efter 
almene og åbne, opsynspligt og specialiserede områder. 

Udendørs
arbejdsstation

Udeområde
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To improve our schools, we have to humanize them 
and make education personal to every student and 
teacher in the system. Education is always about 
relationships. Great teachers are not just 
instructors and test administrators: They are 
mentors, coaches, motivators, and lifelong sources 
of inspiration to their students.” 

– Ken Robinson

’Break-out spaces’ til produktion
Projekt: Hightech High, Studio E Architects. 

Fotograf: Jim Brady Architectural Photography
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The fact is that given the challenges we face,
education doesn’t need to be reformed – 
it needs to be transformed. The key to this
transformation is not to standardize education,
but to personalize it, to build achievement on
discovering the individual talents of each child,
to put students in an environment where they
want to learn and where they can naturally
discover their true passions.” 

– Ken Robinson


