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Introduktion

Hensigt
og læsevejledning

Indeværende princip- og konceptprogram har til hensigt at kortlægge,
konceptualisere og tegne omridset af det læringhus, der skal opføres i
den nye bydel Nærheden ved Hedehusene i Høje-Taastrup kommune.
Programmet forholder sig både til det formmæssige (arkitektur og
rum) og det indholdsmæssige (didaktik, kultur, læring, pædagogik og
organisation).
I Programmet hensigt, at dække et meget bredt og komplekst felt, er
det indlysende, at ikke alle forhold og aspekter vil kunne behandles
ligeligt. Der er derfor udvalgt de fokusområder, vi finder er mest essentielle i sigtet på at skabe en fælles forståelsesramme og et fælles sprog
omkring tilblivelsen af Læringshuset i Nærheden.
Programmet har derfor til hensigt, udover at skulle indgå i det samlede
konkurrenceprogram, at agere en valid og kvalificeret platform for det
arbejde, der ligger forud for kommunens lærere og pædagoger mod
at etablere og danne en ny forståelse, et nyt sprog og et nyt mindset,
der vil gøre dem i stand til træde ind i det nye læringshus, når det står
færdigt med en følelse af parathed og engagement for at arbejde og
virke i en skole, der kommer til at fungere på en anden måde, end de
tidligere har været vant til.

Da en rendyrket, projektbaseret STEM og science-skole ikke er set
tidligere i Danmark, hentes en del af inspirationen fra engelsksproget
forskningsundersøgelser og læringsinstitutioner. Af den grund findes
der heller ikke officielle danske oversættelser for nogle af de centrale
begreber. Vi har bibeholdt flere engelske fagudtryk fremfor at oversætte
dem til dansk af følgende grunde:
1) vi befinder os i en globaliseret verden, hvor Lingua Franca er engelsk.
Skal vi kommunikere på tværs af landegrænser og instiutioner i Læringshusets samarbejde med den omkringliggende verden, er det en fordel at
vi også har et fælles sprog.
2) Ændres mange af de engelsksprogede termer til dansk, kan det besværliggøre kommunikationen med øvrige institutioner og virksomheder,
da de engelske betegnelser er officielle, velkendte og veletablerede på
den internationale uddannelsesscene.
Vi håber, at indeværende program vil kunne tilvejebringe en klarhed over
visionen for Læringshuset i Nærheden, samt optegne retningslinjerne og
pricipperne for den skolekultur vi ønsker at opbygge i og omkring huset,
og samtidig danne afsæt for forberedelserne mod at kunne arbejde i
Læringshuset, når det står færdigt.

Programmet er inddelt i to dele, hvoraf den første del ’LÆRING’ behandler det metafysiske; dvs. designprincipperne for didaktik, pædagogik, kultur og organisation. Den anden del ’RUM’ behandler det
fysiske: designprincipperne for det bygningsmæssige; rummene og
arkitekturen. De to dele skal ses som projektets hele, og det er kun for
overskuelighedens skyld, at de er adskilte. For i den virkelige verden
kan vi ikke adskille de fysiske rammer fra det, der foregår i dem. Rum
og læring er således at betragte som forbundet, og står i et relationelt
og dialektisk forhold til hinanden. Og det er netop dette som programmet i et konkurrenceperspektiv skal sikre; at de indsendte forslag
forholder sig i lige så høj grad til det, der skal foregå indenfor og rundt
om murene, såvel som murene i sig selv.
I sigtet mod at skabe en fælles platform spiller sproget en vigtig rolle.
Måden vi benævner forhold, begivenheder, personer, etc. har stor
betydning for forståelsen og kommunikationen mellem de involverede
parter i opbyggelsen af en ny skole og skolekultur. I den forbindelse
har programmet til hensigt at formulere og definere en række nye
navne for velkendte fænomener. Derfor vil der gennem programmet
blive anvendt nye betegnelser for gamle forhold. Dette gælder fx. for
læreren, pædagogen, eleven, klassetrin, etc. (se den samlet oversigt til
en ny terminologi på programmets sidste side).
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Introduktion

Kontekstualisering

24/7

Samarbejde med virksomheder,
foreninger, organisationer, m.m

Et vidensproducerende hus

Læringshuset vil ligge centralt i den nye bydel Nærheden. En helt ny
type by, hvor det gode liv, fællesskaber og trivsel skal bidrage til en høj
livskvalitet for en bred og mangfoldig gruppe af beboere og borgere.
At det betegnes et læringshus og ikke en skole understreger, at her vil
være tale om mere end en almindelig skole, som vi kender dem i dag.
Det vil blive en bygning såvel som et mindset, hvor huset vil være et
lokalt kraftcenter, der binder byen sammen og samtidig binder institutionen til det lokale såvel som globale samfund. Et åbent hus der rækker
ud i verden og hvor verden træder ind i huset gennem veletablerede og
autentiske samarbejder med både lokale, såvel som nationale og globale
virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger og
eksperter.
Læringshuset vil sammen med Springhallen blive et af de allerførste
byggerier i Nærheden, hvor der vil blive bygget 3000 boliger, og dermed
kunne huses op til 8000 nye beborere.
Læringshuset bliver en del af den såkaldte Læringsklynge, der vil fungere
som spydsspids i udviklingen af det nye byområde. Det er målet, at
Læringshuset vil sætte helt nye standarder for den pædagogiske praksis
i Høje-Taastrup kommune såvel som på landsplan, bl.a. ved at danne en
velfungerende ramme for nye måder at intergrere skole og fritids- og
foreningsliv, samt skabe en dynamisk forbindelse og samarbejde med
det omkringliggende samfund.

Nærmiljøet
som læringsrum

Stem & science

Fig. 1

Lokalt kraftcenter
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Introduktion

Visionen
Den overordnet vision og ambition med
Læringshuset er, at opbygge en ramme og
en kultur der kan danne elever til at bidrage
til en bæredygtig verden, samt give dem de
kompetencer som vi fra videnskabeligt hold
og internationale undersøgelser ved, der vil
være brug for nu og her og i tiden frem, både
mht elevernes personlige udvikling såvel som
for deres kommende professionelle virke.

’Skoledelen’ af Læringshuset bliver den første i Danmark, der fra bunden
er bygget på det sæt af kompetencer, der betegnes 21st Century Learning
Skills, og i tilknytning dertil en institution hvor de nyeste digitale teknologier vil være tilstede og spille en central rolle i elevernes daglige arbejde.
En ’Science skole’ hvor eleverne arbejder efter videnskabens grundmodus
med et fokus på naturvidenskab og teknologi, og hvor alle fag forbindes og
arbejder sammen i kreative og eksperimenterende forløb omkring virkelighedsnære projekter og individualiserede programmer.
Det vil være en læringsinstitution, der emmer af innovation. Et eksperimenterende STEM univers; en institution der mere minder om et designlaboratorium end en traditionel skole, hvor kreativitet, entreprenørskab og tværfaglige samarbejder er nogle af grundpillerne. En institution hvor børn og unge
får lov til at lege, bygge, problemløse og idéudvikle i veltilrettelagte læringsforløb, der samtidig møder de uddannelsespolitiske indholdsbestemmelser
og fagmål for de respektive fag. En institution hvor børns iboende nysgerrighed og skabertrang tages alvorligt og plejes hele vejen op gennem deres
skolegang og således ikke kun er noget, der foregår i de små klasser.

Læringshuset vil være et hus der emmer af kreativitet og skabertrang.

At skabe et sådant læringsmiljø og undervisningskultur kan i midlertidigt
være en stor udfordring for både ledelse, lærere, elever og forældre, særligt
fordi de færreste har personlige og konkrete erfaringer med at arbejde i en
projektbaseret skole. Det betyder, at der ligger et stort arbejde forude, inden
Læringhuset står færdigt til at uddanne og udvikle kommunens eksisterende lærere og pædagoger gennem kompetenceudviklingsforløb, bestående
af kurser, work-shops, research-sessions og studieture. For det tager tid at
dekonstruere et eksisterende mindset og opbygge et nyt. Arbejdet med
dette ’byggeri’ må påbegyndes nu, og ikke først når de fysiske bygninger
tages i anvendelse. Nøgleorderne her er tålmodighed, gå-på-mod og vilje.
Tålmodighed med sig selv, sine kollegaer og eleverne.

Det skal samtidig være et læringshus, der
klæder både elever og borgere på til at kunne
agere i et globaliseret, gennemdigitaliseret
samfund i hastig forandring med de helt nye
udfordringer for mennesket, som denne
virkelighed stiller os overfor.

Undervisningen og projekterne vil være tæt forbundet til lokalsamfundet, hvor eleverne vil
indgå i autentiske praksisfællesskaber med byens borgere.

En sådan tilgang til læring vil i langt højere grad gøre det muligt at skabe en
skolekultur og et læringsmiljø, hvor ALLE børn kan være med, uanset om
de er bogligt eller praktisk begavet. En kultur hvor elevernes forskelligheder
ses som en ressource frem for en forhindring, og hvor deres individuelle
forudsætninger og interesser sættes i spil i fagligt kvalificeret, samskabende
og autentiske projekter.

Læringshuset vil være et hus, hvor de nyeste teknologier er integrerede værktøjer i
undervisningen.
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Introduktion

Hvor det summer
og syder af
kreativitet,
fordybelse
og engagement
Et besøg på High Tech High skolerne i Californien
September 2016
Som en del af researcharbejdet til dette program, tog vi
til Californien for at besøge High Tech High Skolerne i
Californien, da disse af ledende uddannelsesforskere og
internationale virksomheder betegnes som de fremmeste
skoler i forhold til at arbejde projektbaseret i et STEM og
Science miljø, der samtidig har et veletableret samarbejde
med virksomheder, organisationer og lokalmiljø.
High Tech High skolerne består af en række offentlige
skoler, bestående af både grundskoler (primary school og
secondary school) og gymnasier (high school). Eleverne
udvælges gennem lodtrækning mellem kommunens postnumre for at sikre, at alle samfunds- og sociale lag er
repræsenteret. De har 12% børn med særlige behov, men
siden 2014 er 100% af eleverne bliver erklæret egnet til
gymnasiet. (Stephen, D, 2013)
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Det første jeg bemærker, da jeg træder ind gennem de store glasdøre til High Tech High skolen i Chula Vista syd for San Diego, er
lyden. Aldrig har jeg hørt en skole lyde sådan. Hvad det var for en
lyd, skal jeg komme tilbage til.
High Tech High skolerne, der i dag består af flere grundskoler, tre
gymnasier (High School) og nu også et lærerseminarium, er alle
placeret i Californien. De blev startet for snart 20 år siden med Larry
Rosenstock som grundlægger af visionen. Skolerne anses i dag af
mange forskere og eksperter indenfor skole og uddannelse, som
nogle af de få skoler på verdensplan der faktisk er lykkedes med at
skabe et læringsmiljø og en skolekultur, hvor eleverne, fra indskoling
til de går ud af gymnasiet, konsekvent samarbejder i praksisfællesskaber omkring autentiske projektløb baseret på virkelige problemstillinger i et kreativt miljø, hvor de nyeste teknologier er en integreret og naturlig del af arbejdet i alle fag.
Jeg har set mange skoler i mit liv, både i Danmark og i resten af verden, der alle siger, at de arbejder projektbaseret og med 21st Century
Learning skills. Men jeg er aldrig rigtig blevet overbevidst; hverken
med hensyn til skolernes indretning og design eller de faglige aktiviteter, der ikke har set markant anderledes ud end på mere traditionelle skoler. Så det var med nogen forbehold, at jeg fløj over Atlanten
for at mødes med Mark Cabrinha, professor ved California Polytechnical University, fra instituttet for arkitektur og læring. Cabrinha der
forsker i digital fremstilling (eng: digital fabrication) havde inviteret
mig over i forbindelse med arbejdet omkring udviklingen af konceptet for Læringshuset i Nærheden. Han havde selv flere gange været
på High Tech High skolerne, og var ikke et sekund i tvivl om, at det
netop var dem, jeg skulle se, da jeg ringede til ham tidligere på året
og spurgte, om han kunne anbefale mig nogle velfungerende STEM
skoler, der arbejdede projektbaseret og kreativt.
Og han fik ret. For første gang blev jeg virkelig overrasket. Fra det
sekund jeg trådte ind på skolen, fik jeg en følelse, jeg aldrig har fået
før, når jeg har befundet mig på skole. Og det slog mig, at det var
følelsen af, at jeg slet ikke befandt mig på en skole, men nærmere
var trådt ind i en slags kreativt laboratorium. Et eksperimentarium
fuldt med små forskere og designere.
En skole der ikke lød som en skole
Og så var der det med lyden. Der var en levende summen af stemmer
overalt iblandet lydene fra forskellige maskiner og musik. Det var lyden af et sprudlende arbejdsfællesskab. Lyden af kreativitet, undren
og nysgerrighed. Og selv om vi trådte ind på skolen midt mens afdelingens knap 300 elever havde undervisning, var der ikke stille som
på de fleste skoler, hvor alle elever sidder inde i deres klasseværelser.
Her var der børn og unge overalt, i fuld fordybelse med mange forskellige aktiviteter. Bygningen var nærmest et stort læringsrum uden
passive arealer.
I en niche sad og stod 15 elever rundt om en lærer og diskuterede
tilrettelæggelsen af et projekt. Læreren var i færd med at tegne et

mindmap på et af bordene. For overfladen på bordene i dette
område var alle beklædt med en whiteboardoverflade.
Og så var der musikken; Miles Davis ”kind of Blue” viste sig at
komme ude fra toiletterne, hvor væggene var smukt dekoreret
af elevproducerede mosaikker og malerier af kendte musikere.
Der var ikke noget der hed elev- og lærertoiletter her. Alle toiletter blev brugt af både lærere og elever, og på den måde havde
man løst, at toilettet blev det oplagte mobbe-rum, som det er på
mange skoler, hvor der samtidig er så beskidt og uhumsk, at en
nyere dansk undersøgelse2 viser, at 50% af danske skoleelever
synes skolens toiletforhold, er direkte ulækre. En anden undersøgelse fra Undervisningsministeriet har vist, at 1/5 del (ca. 94.000)
af eleverne på danske skoler slet ikke bruger toiletterne, men
holder sig til de kommer hjem med daglige mavesmerter og
forstoppelse til følge.3. Men på High Tech High var det en fornøjelse at gå på toilettet.

“I can always see the purpose
of what I’m doing. ”
- Alehandra, 15 år, Student Ambassador

Professionelle værktøjer
Et andet sted på gangen var tre mindre elever ved bore huller i
betonvæggen med en skruemaskine, for de skulle hænge nogle
kæmpestore og meget smukke fotocollager af byrum op, som de
havde designet og produceret. Bag en glasvæg der gik fra gulv
til loft, lå en hel masse børn på gulvet rundt om en kæmpe bunke
med LEGO, elektronik og andre byggematerialer. Det så ud som
om, de var ved at bygge en by. De var uforstyrret af aktiviteterne ude på gangen, for da jeg gik ind i rummet og lukkede døren
bag mig, forsvandt alle lyde udefra. Glasvæggen var fuldstændig
lydisolerende. En af eleverne stod og filmede de andre på gulvet,
mens en anden var i gang med at tage billeder af arbejdet. Ovre
langs væggen sad to drenge med hovedet inde i hver deres 27
tommer computerskærm. Den ene var i gang med at fritlægge
et foto i billedbehandlingsprogrammet Photoshop. Et avanceret
stykke software der bruges af alle professionelle grafikere, fotografer, designere og arkitekter. Eleven, der gik i 5. klasse sagde,
at de altid kun arbejdede i professionelle programmer (’rigtige’
programmer, som han kaldte dem), og han var allerede velbevandret i både InDesign, Illustrator og Photoshop. Den anden dreng
var i gang med at klippe en film i Imovie. Da jeg senere talte med
en af lærerne omkring skolens holdning til digital teknologi, lød
svaret, at eleverne fra start lærer at arbejde i de programmer, som
de senere vil møde ude i den virkelige verden. Ellers skal de bare
til at lære det hele forfra, hvis de gennem hele deres skoletid, i
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Elevdrevne interessefællesskaber
En summende lyd over mit hoved fik mig til at kigge op. Dér hang en drone
frit flyvende i luften. I samme øjeblik kom en meget stor fjernstyret bil drønende lige forbi mig. Jeg fik øje på tre teenagedrenge der stod længere henne
med deres fjernbetjeninger, mens deres biler fløj rundt mellem benene på os
andre. En af drengene sad på jorden og nørklede med at montere et GoPro
kamera på bilens tag. De skulle lave en film af et racerløb med bilerne, som
senere skulle lægges ud på deres Youtubekanal, med et lydspor af rigtige
formel-1 biler, underlægningsmusik og et kommentarspor. Filmen skulle de
klippe sammen i skolens lydstudie. De tre drenge var medlemmer af skolens
’RC club’. De forklarede mig, at man i udskolingen kan starte små elevdrevne

værste fald slet ingen erfaring har med kompliceret software, eller kun har
arbejdet med ”didaktiseret software”, hvor brugerfladen og funktionerne er
forsimplet. Og der slog det mig – selvfølgelig! For ligesom børn har lettere og hurtigere ved at lære nye sprog end voksne, så er det da netop, når
deres hjerner er plastiske, at de har de bedste forudsætninger for at lære at
bruge og forstå komplicerede programmer. Det kræver selvfølgelig, at der
er voksenpersoner på skolen, der er eksperter i at bruge disse programmer.
Men dem var der også flere af; mange af dem kom fra en baggrund i det
private erhvervsliv eller arbejdede halv tid på skolen og halv tid i en virksomhed eller på et universitet.
Hvorfor bruge penge på skole it, når bedre alternativer er gratis?
I det hele taget blev det klart, at på High Tech High var al den software-teknologi, elever og lærere brugte, den samme som alle andre i verden bruger.
Så i stedet for at have noget, der svarede til Skoleintra, brugte de Google
Doc og forskellige apps til fildelinger, organisation og sparring. Den digitale
kommunikation lærere i mellem og mellem elever og lærere foregik via
Gmail og lukkede Facebookgrupper. Instagram og Pinterest blev brugt til
indsamling og dokumentation af billeder og illustrationer til de forskellige
projekter, og elevernes digitale porteføjler var lavet i Wordpress eller
Squarespace. For hvorfor indkøbe dyre IT-løsninger, når det hele ligger frit
tilgængeligt på nettet? Og det endda programmer der er designet af nogle
af verdens dygtigste programmører, og fungerer derfor langt bedre end
noget IT-system designet specifikt til skoler - både hvad angår driftsikkerhed såvel som brugerinterface og æstetik. Men det forudsætter, at hele
skolens areal er dækket af et massivt og stærkt wifi-netværk. Nøgleordet
her er adgang, stabilitet og båndbredde. Fremtidens teknologier kan se helt
anderledes ud, end de gør i dag, men hvad der med sikkerhed ikke ændrer
sig, er behovet for at være online og trådløst koblet til nettet i en stærk og
stabil forbindelse, der ikke bryder sammen og går ned i tide og utide.
Senere gik vi udenfor. Jeg tror, der var pause, om end det aldrig var helt til
at vide, da der ikke var nogen klokke på skolerne. Som skolechefen Melissa
Davis sagde, da jeg spurgte hende omkring netop det: ”we don’t have work
bells… that would be a factory. It’s amazing when you let the human loose in
the world, they manage themselves quite effectively”.
Sandt; Tillid avler ansvar.

“We don’t have workbells...
that would be a factory. It’s
amazing when you let the human
loose in the world, they manage
themselves quite effectively ”
— Melissa Davis, School Director at Chula Vista, HTH
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Det ovale rum var her hvor eleverne hver onsdag mødtes med deres mentorer i grupper på
12-15. ”Socratic seminars” blev de kaldt, og fungerede som en del af skolens evauleringskultur,
hvor de diskuterede forskellige sociale, personlige eller faglige emner.

“We use projects to frame our
learning in any given area. As
part of the process, we ask
questions.”
— Melissa Davis, School Director at Chula Vista, HTH
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De store fællesrum var kendetegnet ved deres høje grad af transparens. Ikke kun gav det
et fantastisk lys, men det gjorde også, at eleverne fik følelsen af, at de var en del af et større
fællesskab. Andre steder på skolen var graden af transparens lavere. Særligt i områder hvor
dei områder der havde til hensigt at rammesætte fordybelsesarbejde.
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I et af skolens FabLabs er en ’Master-Maker’ ved at instruere en af sine medstuderende i
brugen af båndsaven.

klubber, hvor man mødes efter endt undervisning. En anden gruppe elever
havde en filosofi-klub hvor de læste filosofiske værker og diskuterede etik
og moral, en tredje byggede droner i en ”robotics-klub”, en fjerde lavede film,
en femte havde en musik-klub, osv. Fælles var, at når en gruppe af elever
ansøgte om at etablere en bestemt interesseklub, og såfremt den blev
godkendt af lærerne, stillede skolen i et aftalt omfang lokaler og materialer
til rådighed, samt faciliterede kontakter til professionelle ressourcepersoner i
samfundet, der kunne hjælpe eller inspirere eleverne, hvis de havde brug for
det. Således havde filosofigruppen kontakt til en lektor i filosofi på universitet,
som de kunne invitere ind og mødes med. Grupperne mødtes, når den obligatoriske undervisning var ovre, og blev ofte på skolen efter skoletid for at dyrke
deres fælles interesse. Kravet var blot, at de skulle formulere en ansøgning og
en række vedtægter, samt at de én gang om året skulle dokumentere deres
arbejde og holde en fremvisning for resten af skolen i form af et show, en film,
en udstilling, etc. Således blev dette frivillige arbejde, drevet af nysgerrighed,
egeninteresse og leg, til en værdifuld og kvalificeret læringsressource og
bidrog således til elevernes faglige såvel som sociale udvikling. Det var virkelig autentisk, elevcentreret, differentieret og meningsfuldt, og det slog mig,
at i diskussionen om hvordan vi etablerer og definerer ”understøttende og
differenteriet undervisning” i Danmark, synes disse klubber at være et yderst
originalt og meningsfuldt bidrag.
Eleven som mentor
På den anden side af skolegården stod nogle store garageporte åbne ind til
et værksted fyldt med maskiner og værktøj. En gruppe elever stod udenfor
porten og savede med en stiksav på to bomme, og indenfor var en større
gruppe elever i fuld gang med at bygge, mens andre lagde materiale i en

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram

lasercutter. Rummet var et af skolens mange Fablabs som alle fag benyttede
sig af i deres projekter. Lige ved indgangen stod denne måneds ”MasterMaker”, en titel der gik på omgang blandt eleverne og som betød, at denne
elev havde fået et kursus i, hvordan maskinerne skulle betjenes, og derfor også
havde nøglen til dem. I den periode eleven var ”Master-Maker” var hun eller han
fritaget for at deltage i det gruppeprojekt som hendes team var i gang med, og
var alene koncentreret om at hjælpe de elever, der måtte have brug
for det. En slags elevmentor der guidede sine ”kollegaer”. Sådan får man da
opbygget børn og unges selvtillid og ansvarsfølelse, tænkte jeg.
Rum der emmede af fagets kultur og vidensdiskurs
Senere befandt jeg mig i engelsk-laboratoriet; Et læringsrum hvor undervisningen i engelsk foregik. Her var der bogreoler fra gulv til loft fyldt med bøger,
byster og andre kulturelle artefakter knyttet til litteratur, sprog og engelsk kultur.

“It is our clear experience that
kids with special needs or
diagnosis, can function better in
this type of learning environment
where they are valued as human
beings, and not labeled as being
any one deficit of the other (...)
I think it is a travesty to pull these
students out, separate them, and
expect that they will be able to
socially function in the world”
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I mange værksteder og laboratorier var der store garageporte eller glasvægge der
kunne åbne op til udenfor. Således kunne de køre både bller og andre store maskiner
ind. Eller komme ud med det de havde bygget.
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Projekterne var altid baseret på autentiske problemstillinger og tit relateret til samfundet; lokalt, nationalt eller globalt.

— Melissa Davis, School Director at Chula Vista, HTH

På alle bordene stod smukke, grønne læselamper som dem vi kender fra gamle
biblioteker, og rundt omkring var der bløde lænestole. På væggene hang bl.a.
portrætter af store forfattere og Edward Hoppers maleri ”Nighthawks” i glas og
ramme. Gennem de mange forskelligartede vinduer, kastede solen sine stråler
ind og skabte smukke spil mellem lys og skygge. Her var virkelig hyggeligt. Bag
en glasvæg havde engelsklæreren sit kontor. Det lignede Einsteins arbejdsværelse fyldt med bøger og papirer. På væggene hang der malerier, billeder af
hendes børn og i hjørnet stod en lænestol.

En skole der mest af alt lignede en kreativ virksomhed
I det hele taget var skolen i sin arkitektur og design kendetegnet ved at indeholde en uendelig mængde forskellige typer af rum. Ikke et rum lignede det
andet, men hver havde deres helt egen unikke indretning og design. Sin egen
identitet skabt ved at indrette hvert rum, så det afspejlede det fag eller de
faglige aktiviteter og didaktikker som rummet skulle danne ramme om.
Bygningerne generelt lignede heller ikke noget, man ville associere med en
skole, men nærmere med et kreativ laboratorium- eller designvirksomhed. I
de store fællesrum var der 7 meter til loftet. Et loft der bestod af et fletværk af
stålbjælker, store lamper og ventilationsrør hvor ned fra, der hang alverdens
elevproducerede objekter. Også her strømmede lyset ind fra glasvinduerne i
taget, og de store glaspartier ind til de forskellige læringsrum gjorde det let at
overskue, hvad der foregik og gav samtidig en følelse af ét stort arbejdsfællesskab.
Et tværdisciplinær arbejdsfællesskab
Organisatiorisk var skolen bygget op omkring et 2-lærersystem, hvor to lærere
arbejdede tæt sammen som ”teamledere” af elevgrupper på op til 100 elever
alt afhængig af alders- og klassetrin. For at sikre at undervisningsforløbene og
projekterne altid var tværfaglige og bredt funderet i de forskellige discipliner,
var den ene lærer humanistisk uddannet, mens den anden var naturvidenskabeligt uddannet. Dette team havde deres egne arbejdsværelser i direkte
forbindelse med basen for den årgang, de var ledere af. Teamlederne mødtes
hver eneste morgen en time før, eleverne mødte ind for at tilrettelægge og
gennemgå dagen. Lærerne mente selv, at dette var en af nøglefaktorerne for
en optimalt fungerende projektbaseret STEM og Science-skole.
Ingen lektier for lektiernes skyld
Et sidste forhold jeg bed mærke i, var skoleinspektøren Melissa Davis’ svar
på mit spørgsmål omkring deres brug af lektier; Dem havde eleverne ikke.
Når de har fri, har de fri. Det kan til gengæld sagtens ske, sagde hun, at der
op til en deadline eller afslutningen på et projekt kan forekomme nødvendigheden af ”overarbejde” for én elev eller et elevteam. Men det ekstra arbejde er
altid relateret til projektet, og sker alene af den årsag at sikre sig, at gruppen
eller teamet arbejder sammen og støtter hinanden. Og hun uddybede; ”This
is different than a school intending that the students work at home, with no
relevance for the projects, just for the sake of doing homework”. Hun bakkes
op af flere forskningsundersøgelser der påviser, at lektier for lektiernes skyld
ingen eller direkte negativ effekt har på elevernes læring. (Kohn, A, 2007) En
viden som også det det finske skolesystem har taget til sig. Et land der i følge
PISA har det førende skolesystem i verden, men hvor man heller ikke gør brug
af lektier for lektiernes skyld.
Af Kasper Kjeldgaard Stoltz, MA (Ed), CEO i [RUMMETS SPROG]
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Samtlige af skolens lærere havde deres eget kontor/arbejdsrum. De 2 teamledere for
en årgang havde altid deres arbejdsrum lige ved siden af hinanden og i direkte forbindelse til årgangens base.

10

[Rummets Sprog] og Høje-Taastrup Kommune

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram

Læring

11

[Rummets Sprog] og Høje-Taastrup Kommune

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram

1

Dannelsesmål

”Hvis ikke fremtidens skole grundlægges
på at danne eleverne til at kunne bidrage
aktivt til løsningen af de problemer, vi som
verden står overfor i dag og i fremtiden,
lokalt, nationalt og globalt, så mister den
sin eksistensberettigelse som
nøgleinstitution i et moderne samfund.”
— Kasper Kjeldgaard Stoltz, 2016
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Dannelsesmål

Politisk/religiøs konflikt
Verden i dag er kendetegnet ved en stigning i globale konflikter foråsaget af politiske såvel som kulturelle og religiøse
uenigheder. Antallet af flygtninge er nu højere end under
2. verdenskrig (ca. 65 millioner4), hvilket stiller helt nye krav
til vores etablerede, demokratiske systemer og ageren i
verden, politisk såvel som personligt.

Global-epokale
nøgleproblemer
Klimaforandringer

Vi står som verden i dag overfor en række nye problemer.
Problemer den tyske uddannelsesfilosof Wolfgang Klafki betegner som global-epokale nøgleproblemer. Disse er i overensstemmelse med FN’s Globale Mål af 2015, som Danmark har forpligtet
sig på at nå. Og arbejdet starter i skolen. For skolen bliver nødt
til at blive tænkt i forhold til disse nøgleproblemer, således at uddannelse kan bidrage til løsningen på disse samfundsproblemer
og udfordringer, som verden står overfor her og nu og i fremtiden.
Skolen skal ruste eleverne - fremtidens borgere - til at begå sig i,
håndtere, samt bidrage til skabelsen af en bedre verden.
De tre grundlæggende nøgleproblematikker og hvad de kræver
at blive løst, er illustreret i modellen nedenfor.

Klimaforandringer

Bæredygtighed og ansvarlighed

Politisk/religiøse konflikter

Demokrati og frihed

Stigende ulighed

Empati og indlevelsesevne

Verden er på vej mod en hidtil uset miljøkrise. Fremtidens
skole må gå forrest mod at skabe et mere bæredygtigt
samfund og en øget forståelse af menneskets påvirkning af
miljøet. Ledende internationale klimaforskere er enige om,
at vi ikke længere kan fortsætte med “business as usual”,
men må foretage en reel gentænkning af vores omgang med
naturen og naturlige ressourcer. I denne omstilling spiller
grundskolen en nøglerolle, hvor vi skal skabe ansvarlige
borgere, der forstår konsekvensen af deres handlinger i et
globalt perspektiv.

Stigende social- og økonomisk ulighed
Både den sociale og den økonomiske ulighed er stigende
på verdensplan, såvel som i Danmark. I dag sidder 1% af
verdensbefolkningen på 50% af verdens samlede formue.
Siden 2009 er antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24
steget 80% i Danmark. I dag lever ca. 40.000 børn i Danmark
i relativt fattigdom, fastslår en omfattende rapport fra FNs
børneorganisation UNICEF5. Det er 13.000 mere end i 2008.
Det kalder på, at vi i fremtiden må gentænke vores økonomiske systemer, og måden vi fordeler ressourcerne på.

Fig. 2
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Et nyt, globalt
dannelsesideal

ET NYT, GLOBALT DANNELSESIDEAL
Det global-organiske dannelsesideal er skabt på baggrund af de nøgleproblemer, der blev fremlagt på forrige side. Arbejdet mod

Det global-organiske dannelsesideal er skabt på baggrund
af de nøgle-af dette dannelsesideal blev foretaget i et globalt samarbejde mellem en lang række I- og U-lande, ledet af UNESbestemmelsen
CO
ogbestår
Jaques af
Delors,
problemer, der blev fremlagt på forrige side. Dannelsesidealet
fire og endte ud i rapporten “Teaching; the treasure within’. (UNESCO/Delors, 1997) Dannelsesidealet består af fire
grundkompetencer, der skal agere kompas for de beslutninger der træffes for formen, såvel som indholdet i skolen.
grundkompetencer, der skal agere kompas for de beslutninger, der træffes
for formen såvel som indholdet i skolen. Modellen er bygget
over UNESCOs
DIDAKTIKKEN
PÆDAGOGIKKEN
visionsrapport for fremtidens uddannelsessystem. Rapporten
blevTOdesuden
LEARNING
KNOW
The globalization of our era, LEARNING TO LIVE TOGETHER
‘teoretisk viden’
fundamentet for udviklingen af 21st Century Learning Skills.
fællesskab

Didaktikken
Learning to know
Teoretisk viden

At lære at vide handler grundlæggende om, at eleven
lærer de forskellige fags kulturelle diskurser og teoretiske metoder at kende. Det handler om at eleven
opbygger en kritisk-konstruktiv indstilling til viden om
verden, og derved er med til at modvirke tilblivelsen af
fordomme og vanetænkning. De skal lære, at det der var
sandt i dag, kan være falsk i morgen.

involves the globalization of
education.
Basarab Nicolescu (2001) Manifesto of Transdisciplinarity. Suny Press

Nøgleord
• kreativitet og kreativ tænkning
• innovative arbejdsformer og processer
• handlingsorienteret undervisning
• problemløsende arbejdsprocesser
hammerum/Gjellerup maj 2015

Nøgleord
• kreativitet og kreativ tænkning
• innovative arbejdsformer og processer
• handlingsorienteret
• problemløsende
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Pædagogikken
Learning to live together
Fællesskab

LEARNING TO BE
Det
individ

LEARNING
TO KNOW

Learning
to do

Learning
to know

LEARNING
TO D0

LEARNING
Learning
TO BE
to be
efter Unesco, 1997 (red. Delors, J.) Teaching: the Treasure Within. Unesco publishing.

8

— Efter Unesco, 1997 (red. Delors, J.)
Teaching: the Treasure Within. Unesco publishing.

bliver vigtigt i fremtiden, at eleverne forstår, hvad det vil sige at være en del
af et fællesskab, og at de derfor har et ansvar, der rækker ud over deres eget
velbefindende. De problemer verden står overfor i dag, kan kun løses hvis vi løfter
i flok og samarbejder.

‘At lære at være’ handler om, at eleven skal lære sig selv
at kende. Kende til sine egne forcer og begrænsninger,
og forstå at det at fejle ikke er et problem, men en
mulighed for at opdage noget nyt. At lære at være handler også om, at eleven lærer at forstå sin egen rolle i et
større hele, og opnår viden om, at de handlinger eleven
foretager sig, har konsekvenser for den omkringliggende verden.

Nøgleord
• kommunikation
• indlevelse og empati
• samarbejde
• demokratisk dannelse
• ansvarlighed

Nøgleord
• individorienteret
• selverkendelse
• selvobservation
• selvrespekt
• viden om egne kompetencer og begræsninger
• social ansvarlighed

Learning to be
Individ

Learning to do
Praktisk forståelse
‘At lære at gøre’ handler grundlæggende om, at eleven skal lære at omdanne
teori til praksis i problemløsende praksisfællesskaber. At tage den abstrakte viden
i anvendelse mod at løse konkrete, autentiske og meningsfulde problemstillinger
og udfordringer.

Det bliver vigtigt i fremtiden, at eleverne forstår hvad det
vil sige at være en del af et fællesskab, og at de derfor
har et ansvar, der rækker ud over deres eget velbefindende. De problemer verden står overfor i dag, kan kun
løses hvis vi løfter i flok og samarbejder.
Nøgleord
• fællesskabsskabende aktiviteter
• opøvelse af empatiske evner
• samarbejde
• demokratisk dannelse
• bæredygtighed/miljømæssig ansvarlighed

Learning
LEARNING
toTOlive
LIVE together
TOGETHER

Nøgleord
• kritisk-konstruktiv tænkning
• omstillingsparathed
• bevidsthed om egne fordomme
• mestring af basale færdigheder

At lære at vide handler grundlæggende om, at eleven lærer LEARNING
de forskellige
TO DO fags
kulturelle diskurser og metoder at kende. Det handler om, atpraktisk
elevenforståelse
opbygger
lære at gøre’ handler grundlæggende om, at eleven
en kritisk-konstruktiv indstilling til viden om verden, i sigtet ‘At
mod
modvirke
skal
læreat
at omdanne
teori til praksis i problemløsende
praksisfællesskaber. At tage den abstrakte viden i antilblivelsen af fordomme og vanetænkning. De må lære, at det
der
var
sandt
vendelse mod at løse konkrete, autentiske og meningsfulde problemstillinger og udfordringer.
i dag, kan være falsk i morgen.
Nøgleord
• kritisk-konstruktiv tænkning
• digital dannelse
• mestring af basale færdigheder

“

“The globalization
of our era, involves
the globalization of
education.”
— Basarab Nicolescu (2001)
Manifesto of Transdisciplinarity. Suny Press

‘At lære at være’ handler om, at eleven skal lære sig selv at kende. Kende til sine
egne forcer og begrænsninger og forstå, at det at fejle ikke er et problem men en
mulighed for at opdage noget nyt. At ’lære at være’ handler også om, at eleven
bevidstgøres om sin egen rolle i et større hele, og forstår, at de valg der træffes, har
konsekvenser for den omkringliggende verden.
Nøgleord
• selvobservation
• evaluering
• selvtillid og selvværd
• selvregulering
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Kompetencemål

STEM+A
Læringshuset i Nærheden vil være en skole med
en projektbaseret, teknologisk og naturvidenskabelig profil, med et af sine afsæt i læringskonceptet
STEM. STEM er et akronym; en forkortelse for fagene ”Science, Technology, Engeneering og Math”.
Men da dette ikke er officielle fag i det danske
skolesystem på nær matematik, er det nødvendigt,
for at kunne overføre det til en dansk uddannelseskontekst, at nå nærmere ind til en definition som
kan agere designkompas for skabelsen af Læringshuset i Nærheden.

Begrebet STEM blev første gang brugt i 1997 af den amerikanske professor i mikrobiologi Rita Colwell, der på daværende tidspunkt bestred
posten som leder af NSF, United States National Science Foundation.
Begrebet er således opstået ud af den amerikanske forskerverden i
den naturvidenskabelig afdeling af den akademiske verden. Men siden
begrebet første gang blev introduceret, har ophavsinstitutionen NSF
udvidet begrebet i erkendelsen af, at et ensidigt fokus på naturvidenskab og teknologi ikke var fyldestgørende i forhold til indholdsbestemmelser for fremtidens uddannelsesinstitutioner. Heraf kommer A’et i
overskriften STEM+A - A for Arts. Således definerer NSF i dag STEM
som også indeholdende fagene, kemi, computer og informationsteknologi, ingeniørkunst, geosciences, life sciences (humaniora), fysik, astronomi, samt socialvidenskaberne sociologi, psykologi og antropologi.
Det er tydeligt, at begrebet STEM derfor ikke kan overføres direkte
til en dansk grundskolekontekst, da mange af de ovenstående fag slet
ikke eksisterer i den danske folkeskole, som den ser ud nu. Det er dog
ikke ensbetydende med, at STEM ikke kan tages i anvendelse som
et værdifuldt læringskoncept. Helt konkret handler STEM om at gøre
matematik og videnskaben anvendelig for eleverne og lære dem at
applicere fx matematikkens regler og love i håndteringen af forskellige
problematikker og idéer, som eleverne møder og har. Vi må tage matematikken ud af lærebogens regnestykker og gøre den anvendelig for
eleverne i design-processer og samskabelse.
Men det essentielle i STEM er i lige så høj grad en særlig måde at
arbejde og gå til stoffet på, som det er en specifik fagrække. Det mest
grundlæggende ved STEM er, at undervisningen gør udpræget brug af
digitale teknologier, udvikler elevernes evne til at arbejde efter videnskabens metoder, og har for øje at gøre eleverne parate til et jobmarked,
hvor der er hårdt brug for personer der kan arbejde på tværs af fagdiscipliner, er omstillingsparate, samarbejdsvillige, entreprenante og
har et stort kendskab til mange forskellige digitale teknologier.
STEM repræsenterer derfor et paradigmeskift fra traditionel uddannelsespolitik baseret på standardiserede testresultater, til et moderne ideal
der skatter processen lige så højt som resultatet. Essensen af STEM
er at lade eleverne lave fejl, efterprøve et utal af idéer, lytte og lade sig
inspirere af andres erfaringer og meninger, og tilegne sig en viden der
kan appliceres og tages i anvendelse i det virkelige liv, i modsætning til
kun at kunne anvendes til en eksamen. (Cameron, 2016)
Dette perspektiv bakkes op af World Economics Forum, der i forskningsrapporten ”The human capital report 2016” fastslår, at;
”Current education are disconnected from the skills needed to
function in today’s labour markets. While current education systems
seek to develop cognitive skills, non-cognitive skills that relate to a
indvidual’s capacity to collaborate, innovate, self-direct and problemsovel are increasingly important” (WEF, 2016).
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Rapporten fortager ligeledes et opgør i betragtningen om, at humanvidenskaberne er adskilte fra naturvidenskaberne : ”knowledge of traditional arts
and humanities subjects is highly relevant to this, making obsolete past
notions of a dichotomy between humanities and sciences.” (Ibid)
Essensen af STEM er således mere en epistemologi og en metode, end
det er principper for et bestemt fagligt indhold og en særlig fagrække. Et
nyt mindset og en særlig tilgang til at arbejdet med stoffet. I et STEM
perspektiv må alle fag derfor betragtes som forbunde og lige vigtige, i
sigtet på at danne eleverne til det 21. Århundrede.

“There is a growing gap between
what the current school system
is teaching and testing, and the
skills students need for careers,
college and citizenship in the
twenty-first century. ”
— Wagner, T (2012). Creating innovators
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Kompetencemål

At uddanne
til
fremtidens
jobmarked
Hvordan skal skolen se ud, hvis den skal uddanne
elever til et jobmarked, hvor 35% af de kompetencer
der er nødvendige for at kunne trives i et job i dag,
vil være helt anderledes om bare 5 år, og hvor
automatiseringen og robotteknologi vil erstatte
mennesket i en lang række fag?
(Schwab, K, Samans, R (red), 2016),
Hvordan kan vi forberede elever til et arbejdsliv,
som vi ikke er sikre på, hvordan vil se ud? Hvad
skal vi give dem i dag, så de kan lykkes i morgen?

Brede kompetencer
Ifølge en af verdens førende eksperter omkring fremtidens jobmarked, Esteban Bullrich må vi forvente, at nutidens børn og unge
vil skifte job mindst syv gange gennem deres arbejdsliv – og fem
af disse jobs eksisterer slet ikke endnu. (Thomsen, S: 2016 WEF)
Derfor er der bred enighed om, fra virksomhedsledere og uddannelsesforskere, at det der vil ruste børn og unge bedst til et
ukendt jobmarked, vil være kompetencer som evnen til at samarbejde med andre, forandringsparathed, kritisk tænkning,
kendskab til digitale værktøjer, ansvarlighed, engagement,
kreativitet, elasticitet, robusthed og empati. (Ibid)
Empati
En af de helt store udfordringer som skolen må forholde sig til, er
den digitale teknologi og mængden af data, der rummer muligheden, for at vi mister vores empatiske evner. (Ibid) Belinda Parmar
hævder, at det virksomheder vil kigge efter i fremtiden, er ledere,
der kan opbygge empati og som besidder en kompetencetriade
af både tekniske, lingvistiske og matematiske færdigheder. (Ibid)
Det betyder grundlæggende, at ”digital literacy” (digital læsefærdighed) vil være en nøglekompetence på fremtidens jobmarked.
Digital Literacy handler derfor ikke kun om at lære børn at tage
teknologien i anvendelse, men i lige så høj grad at gøre dem til
(selv)bevidste, kritiske, ansvarsfulde og reflekterede brugere af
digitale teknologier og sociale medier.
Kristisk tænkning
Grundet den voksende mængde af data og information vi i dag
er eksponeret til, er evnen til at tænke kritisk vigtigere end nogensinde, for at gøre individer i stand til at navigere i ”støjen” fra
uendelige datamængder og information, samt være i stand til at
sortere og kunne afgøre hvilken information der er relevant og
valid.
Tilpasningsdygtighed
Et andet forhold der peger på, at der også er behov for at dyrke
’bløde’ kompetencer er det faktum, at kompleksitetsgraden af
vores systemer og organisationer er højere end nogensinde før,
og vil fortsætte med at øges. Derfor bliver individets evne til at
omstille og tilpasse sig nye teknologier og jobtyper helt afgørende,
for at kunne fungere og trives i fremtidens samfund og jobmarked.
Idéudvikling og løsningsorientering
Således vil er en ensidig specialisering indenfor ét givent område
eller teknologi, ikke længere være nok til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. I stedet må eleverne udvikle kompetencer
der gør dem i stand til at navigere i og finde sig til rette med flertydighed og forandring. (Ibid) Således bliver det individets evne
til at idéudvikle og problemløse på tværs af forskellige felter og
sektorer der er afgørende for, hvordan han eller hun vil trives i sit
professionelle virke.
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“While current education
systems seek to develop
cognitive skills, non-cognitive
skills that relate to an
individual’s capacity to collaborate, innovate, self-direct and
problem-solve are increasingly
important.”
— The Human Captial Report 2016, World Economic Forum

Mental fleksibilitet og teamwork
Det betyder, at vi i fremtidens skole skal opdyrke elevernes evne til
at lede, fordre mental fleksibilitet og teamwork fremfor alene at give
dem løsrevne udfyldningsopgaver og teste deres paratviden uden
forbindelse til et konkret og meningsfuldt projekt.
Entreprenørskab
Flere rapporter fastslår også, at det ikke nok blot at kunne være
innovativ og være god til at samarbejde med andre, hvis ikke den
enkelte er i stand forstå hvordan deres viden og idéer kan omsættes og appliceres på verden i en samfunds- og forretningsmæssig
kontekst. Det kalder på evnen til at være entreprenant. Eleverne må
lære at arbejde efter videnskabens grundmodus og følge arbejdsgangen som den defineres indenfor ”design-thinkning”; identifikation,
research, prototyping, produktion, fremvisning og evaluering. Kun
ved hjælp af denne arbejdsproces kan det lykkes at få eleverne til at
forstå hvordan man arbejder problembaseret og løsningsorienteret.
En nærmere præcisering af denne arbejdsform er beskrevet på side
20 og 21.
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Måden vi
lærer på
i dag kommer
til at betyde
alverdens for
i morgen
Vi vil gerne skabe et Læringshus, som vi selv har lyst til at
gå i og danne skole for, hvordan man skaber skolen til det
21. Århundrede.
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Der er bred enighed blandt ledende erhvervsfolk i både
danske og internationale virksomheder om, at der er en
række helt nye kompetencer som børn og unge må lære
at mestre, hvis de skal kunne begå sig i samfundet både
professionelt og privat, dette bakkes yderligere op af
globale forskningsrapporter. (Davidson, et. al 2009, WEF,
2016) Kompetencer som det nuværende skolesystem
inkl. danske skoler, i overvejende grad ikke har fundet
en måde at håndtere - hverken gennem skolens curriculum eller undervisningsmetoder. Som det konkluderes i
forskningsrapporten ”The future of learning institutions in
a digital age” (…)
our learning institutions, for the most part, are acting as
if the world has not suddenly, irrevocably, cataclysmically,
epistemically changed – and changed precisely in the
area of learning. (Davidson et. Al; 19, 2009)
Læringshuset i Nærheden vil, i sigtet mod at skabe et
så fremtidsikret byggeri og kultur som muligt, tage disse
indtægter alvorligt og skabe et hus, en organisation og et
undervisningsmiljø, der netop er designet på konsekvent
og struktureret, at sikre at vores børn og unge er rustet
og dannet til fremtidens samfund og jobmarked. Vi ser
det som vores pligt og en central del af skolens ansvar i
et moderne, demokratisk samfund.
Læringshuset vil være en læringsinstitution, der er langt
mere end bare en skole, som vi kender den i dag. Det
vil været et lokalt kraftcenter, et vidensproducerede og
værdiskabende hus for elever og lærere såvel som for
lokalsamfundet, virksomheder, organisationer og andre
uddannelsesinstitutioner.
Læringshuset vil ikke være ø i samfundet som grundskolen traditionelt set har været det i mange årtier. Væggen mellem Læringshuset og verden udenfor må gøres
gennemtrængelig. Læringshuset vil ikke kun undervise
om verden, men undervise i verden. Derfor må verden ind
i huset og huset ud i verden. For at det kan ske kræves
det, at både undervisningen (indholdet) og måden vi
bygger skolen (formen) må gentænkes. Fra et didaktisk
perspektiv betyder det, at undervisningen må gå fra i
overvejende grad at være teoretisk med en overvægt af
abstrakt indhold i form at skrivning, læsning og tale, til
at være mere praksisrettet og virkelighedsnær. En undervisning hvor der er en lige balance mellem hånd og ånd
– i alle fag. Hvor teoretisk viden og memorisering af fakta
ikke er et mål i sig selv, men kun et nødvendigt middel,
der skal kunne tages i anvendelse af eleven og appliceres

på verden, gennem løsningen af konkrete, autentiske
problemstillinger. Med andre ord, en bevægelse fra
teoretisk viden til praktisk forståelse.
Det afstedkommer også et skift i måden vi betragter
eleven og læreren og deres indbyrdes relation. Det
fremherskende elevsyn i dag, upåagtet af hvordan
denne italesættes fra politisk hold, er stadig en elev
der er ”modtager” af viden i en pseudovirkelighed,
hvor undervisningens indhold mestendels er fiktiv
og frakoblet verden i både fysisk og praktisk forstand.
(Davidson, et. al 2009)
Så hvor eleven i dagens skole læser, taler og skriver om
eksempelvis vedvarende energi, må fremtidens elev
anvende og skabe vedvarende energi som en del af
deres formelle skolefaglige arbejde. Indenfor didaktisk
teori og uddannelsesforskning betegnes en sådan
didaktisk metodologi autentisk læring. Og netop autentisk læring vil udgøre en af grundpillerne i Læringshuset. Undervisningen og skolehverdagen i Læringshuset
vil ikke være ”som om”. Den vil være virkelig. Elever og
lærere skal i alle fag bygge undervisningen op omkring
virkelige problemstillinger og arbejde som videnskabsfolk og designere. En sådan tilgang, er det man indenfor
uddannelsesforskningen kalder ”real-world problems”.
Og dette i samarbejde med andre uden for huset i form
af ressourcepersoner og eksperter fra nationale såvel
som internationale virksomheder, organisationer og
foreninger. Elever såvel som lærere må løfte blikket og
se ud i verden. Både den nære såvel som den fjerne.
Både den analoge såvel som den digitale. Både den
velkendte såvel som den fremmede.
Det vil også være et Læringshus, hvor eleven går fra
at blive betragtet som en modtager af viden til en
producent af viden i meningsfulde og værdiskabende projekter. Fra passiv iagttager til aktiv deltager
indenfor skolens mure såvel som udenfor i lokalmiljøet
og i verden. Et sådant paradigmeskifte i elevsynet forudsætter også et paradigmeskifte i lærerens rolle såvel
som i undervisningens indhold og form. For også ham
eller hende må ændre karakter og metodik og fremfor at
betragte sig selv som en alvidende autoritet, der stiller
lukkede spørgsmål, som eleven skal svare rigtigt på, til
at agere som en guide og en mentor - en faciliterende
og stilladserende leder af en arbejdsgruppe. Det betyder
ikke at forholdet mellem elev og lærer skal blive sym-
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metrisk. Læreren er stadig at betragte som et mere erfaret menneske end
eleven, og et menneske der har en større indsigt i, hvordan man angriber og
løser problemer, planlægger arbejdsprocesser og tilrettelægger projekter.
Lærerens rolle vil i højere grad blive betragtet, som Sokrates blev betragtet
og betegnede sig selv; en jordmoder – en erkendelsens fødselshjælper. Ikke
en der overførte viden og erkendelse til den anden, men hjalp dem gennem
deres fødsel af egne erkendelser og indsigter via en metodisk stilladsering
baseret på åbne, kritisk-konstruktive spørgsmål udsprunget fra personen
selv. Indenfor uddannelsesforskningen betegnes dette som en elevcentreret ontologi.

samtidig sikre, at de uddannelsespolitiske indholdsbestemmelser og målbeskrivelser bliver nået. Eksempelvis betyder dette at en elevopgave aldrig
længere blot kan være at læse Henrik Pontoppidans Lykke-Per med det
eneste endemål, at skrive et referat eller en bograpport eller lave en Powerpoint. Men det betyder ikke, at Lykke-Per og al den anden kanoniserede
såvel som ikke-kanoniserede litteratur har mistet sin betydning eller ikke
længere er relevant i fx danskundervisningen. Tværtom. For skønlitteratur
rummer et stort potentiale i opbyggelsen af menneskets empati og indlevelsesevne. Men fremfor at betragte romanen som et mål i sig selv og den genstand som læringsforløbet er centreret omkring, skal læsningen og analysen
af bogen i stedet forstås som et blandt mange perspektiver og fagværktøjer
til at bearbejde og nå frem til løsningen af en givet problemstilling. Den
overordnede værdi af bogen er derfor målt i elevens evne til at applicere
denne viden i en problemløsende didaktik.

elevcentreret
spørgsmålsbaseret
anvendelsesorienteret
teamsamarbejde
problemløsende

“Reseach-centered design thinkning, aims to facilitate higher-level
understanding by asking learners
to present questions, to generate
explanations and theories for the
phenomena under investigation”
Durall, Leinonen, 2014 “Design Thinkning and collaborative learning”

Det er en generel misforståelse at tro, at en elevcentreret tilgang betyder,
at det er eleven, der selv styrer undervisningen og selv har ansvaret for at
sammesætte sit skema, eller at undervisningens indhold ikke er validt eller
fagligt funderet. Det betyder blot, at undervisningen og didaktikkens kompas må tage sit afsæt i elevens livsverden. Eleven må være at betragte som
et opmærksomt og nysgerrigt væsen i stand til at få øje på samfundsmæssige og personlige problemstillinger. For skal en læringsproces være
autentisk og motiverende kræver det først og fremmest, at eleven kan
identificere sig med indholdet. Megen forskning indenfor motivation viser,
at netop identifikation står centralt i graden af elevernes motivation for
skolefagligt arbejde. Og den bedste måde for en elev at kunne identificere
sig med arbejdet er ved, at læreren gør det betydningsfuldt og meningsfuldt
for dem. Det lykkes bedst, hvis problemet, spørgsmålet og ”genstanden” for
undersøgelse kommer fra eleven selv. (Sørensen, et. al, 2013)
Det bliver da lærerens rolle og ansvar at tage dette elevcentreret udgangspunkt og kvalificere det i ind i en faglig kontekst og et projektforløb og
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For at det kan ske, bliver der nødt til at finde et paradigmeskifte sted i måden, vi tænker curriculum og tilrettelæggelsen af læringsforløb. Undervisningen i Læringshuset i Nærheden vil derfor være projektbaseret i tværfaglige praksisfællesskaber, hvor eleverne arbejder sammen i grupper
og teams med et hold lærere, på projekter hvor mange fag er involveret
og bidrager på et eller andet tidspunkt i forløbet. Fagene er således ikke
længere at betragte som lukkede rum adskilt fra hinanden, men sammenhængende som givere af forskellige perspektiver, tilgange og værktøjer til
svaret på et undersøgelsesspørgsmål. Denne læringsmetode bygger på
videnskabens grundmodus, der overordnet set falder i tre faser; identifikation af problem, research af problemet, svar/løsning af problemet, evaluering
og videreformidling. Samme fremgangsmåde finder vi også indenfor alle
kreative fag og innovative tech-virksomheder. (Se eksempelmodel på et
projektbaseret læringsforløb på side 21) Indenfor uddannelsesforskningen
betegnes det ”design-thinking”. Design-thinking er en tilgang hvor under-

autentisk
projektbaseret
Fig. 3

visningen følger en helt bestemt række af stadier og trin; Fra identifikation
af et problem, til omfattende research omkring problemet, til hypotesedannelse, for derefter at påbegynde konstruktionen af prototyper, der til
sidst, efter tests og korrektioner, munder ud i et reelt og autentisk produkt,
om det være sig socialt, digitalt eller analogt. Det være sig en novellesamling, en cykel af bambus, en bygning, et affaldssorteringssystem, en
oplysningskampagne, en robot, et nyt DNA-tracking system etc.
En sådan metodologi kræver, for at kunne valideres og gøre det muligt
at monitorere elevernes faglige udvikling, en veltilrettelagt og struktureret evalueringskultur. Hvordan en sådan vil blive tilrettelagt og designet i
Læringshuset, er beskrevet nærmere på side 28. Det er derudover også
lærernes ansvar at sikre, at projekterne er tilrettelagt således, at de også
opfylder de målbeskrivelser og indholdsbestemmelser for fagene, der er
fastsat af Undervisningsministeriet.
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Projektbaseret
undervisning i praksis
Projektbaserede læringsforløb bygger på de metoder, som man arbejder
med indenfor videnskaben og i kreative processer. Kendetegnet er bl.a.,
at fagene arbejder sammen omkring et fælles projekt med et tydeligt mål
for øje i form af et eller flere produkter.
Metoden er struktureret omkring åbne spørgsmål uden et entydigt svar.
En undersøgende tilgang til verden og til problemet. Det er en elevcentreret tilgang, hvor ”problemet” tager udgangspunkt i elevernes livsverden, således at de let kan forbinde sig til emnet og fokusområdet.
Det er så lærernes arbejde at kvalificere dette udgangspunkt ind i en
faglig kontekst, i et interdisciplinær forløb, der møder de uddannelsesmæssige indholdsbeskrivelser, og samtidig sikrer at forløbet er baseret
på 21st Century Learning Skills.
Det er med andre ord en tilgang, hvor feltet/problemet betragtes fra
mange forskellige perspektiver hentet i skolens forskellige fag og vidensdiskurser, og gerne med inddragelse af virksomheder, organisationer,
eksperter og feltstudier. Dette kræver et grundigt tilrettelæggelsesarbejde
af skolens teamledere, i samarbejde med skolens øvrige laboratorielærere.
Alle fag er således bundet sammen i videst mulige udstrækning, og har
deres relevans og betydning på forskellige tidspunkter i forløbet.
På modellerne side 20 og 21, er der skitseret en model for et muligt projektbaseret læringsforløb, hvor mange forskellige teknologier, kompetencer og fag er i spil. Skolens hverdag kan være centreret omkring to årlige
projektforløb på hver 6 måneder, hvor en hel elevgruppe arbejder sammen. Sideløbende med disse kan de enkelte elever indgå i mere indviduelle programmer i bl.a. deres valgfag, hvor de arbejder med mindre projekter men efter samme fremgangsmåde.
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Trin 1: undersøgelse/identifikation
Projektet tager altid udgangspunkt i et spørgsmål eller en undren,
som elevgruppen i samarbejde med deres teamledere eller øvrige
lærere definerer og kvalificerer. Spørgsmålet må være autentisk
og i videst mulig omfang være koblet til en reel problemstilling
som eleverne iagttager ude i verden; lokalt, nationalt eller globalt.
Trin 2: tilrettelæggelse/research
Tilrettelæggelsesfasen er her, hvor elever i samarbejde med deres
teamledere eller øvrige lærere planlægger selve projektets forløb,
tilgangsformer og researchmetoder. Dette trin indeholder en del
research, hvor eleverne må undersøge feltet og problemstillingen
fra flere perspektiver og faglige indgangsvinkler.
Trin 3: design/prototyping
Når researchdelen er overstået påbegyndes designet af ”løsningen” eller svaret på problemet. Dette kan være alt fra en teaterforstilling, en film, en maskine, en app, en kampagne, en bog, etc.
Denne fase er kendetegnet ved en højere grad af hands-on
aktiviteter, hvor skolens forskellige teknologier vil skulle tages i
anvendelse; både analoge såvel som digitale. Der er her, eleverne
udvikler og tester forskellige prototyper og løsningsforslag.
Trin 4: produktion/skabelse
Når prototyperne er testet, beslutter teamet sig for den bedste
løsning/produkt og arbejdet med at skabe det færdige produkt
eller produkter påbegyndes. Også her vil der være tale om en del
hands-on aktiviteter, hvor elevernes indsamlede viden skal omsættes til praksis og appliceres på verden.
Trin 5: udstilling/fremvisning
Projektet afsluttes med en reel udstilling eller fremvisning, enten
på skolen, i lokalsamfundet eller til en offentlig event som eksempelvis et Science Fair eller Maker event. Eleverne må sammen
med deres lærere tilrettelægge og beslutte sig for, hvordan projektet formidles bedst til målgruppen.
Trin 6: evaluering/feed-back
Når projektet er fremvist, må det systematisk evalueres. Det er
her eleverne kan opnå indsigt i deres egne kvaliteter og begrænsninger, blive bevidst om gruppedynamikker og samarbejdsformer.
Afslutningsvis lægges projektet ind i elevernes digitale portføjle
hvor alle dele af processen er beskrevet. For nærmere beskrivelse,
se afsnittet ”evalueringskultur” side 28.
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Eksempel på et projektbaseret læringsforløb
Emne: Flygtninge og immigration
FELTTUR
FELTTUR

Nationalmuseet

MATEMATIK

FELTARBEJDE

Ekspertbesøg:
arkitekt

Asylcenter

galleri

DANSK

”Da vi var
flygtninge”

FABLAB

(Morberg, utvandrarna)

?

Undersøgelse /
identifikation

SAMFUNDSFAG

”Hvordan så det
danske samfund ud
i 1800-tallet”.

MAKERSPACE

DANSK

”Hvordan ville du
bygge et hus?”

”Hvordan føles det
at flygte?”

Tilrettelæggelse /
research

GEOGRAFI

”Hvorfor var det
svært at overlever
på prærien?”

”hvad lærte vi om
indholdet og
processen?

(Interview med flygtning)

Design /
prototyping

Produktion /
skabelse

BIOLOGI

”hvilke sygdomme
fik de på rejsen over
atlanten, og hvorfor?

”Hvordan bygger vi
en udstillingsstand?

Udstilling /
fremvisning

Evaluering /
feed-back

!

DANSK

MEDIE

”hvordan formidler
vi vores undersøgelse
til et publikum?

”Hvordan filmer og
klipper man en
montage?”

MADKUNDSKAB

”Hvordan smager
en beskøjter?”

Fig. 4
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Masterclass
med
Videojournalist
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”Genstand”

Evaluering /
præsentatio n

Kursus
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/
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Et projektforløb kan også bygges op omkring
genstande, som eleverne allerede kender fra
deres hverdag. For enhver genstand og kulturelt
artefakt rummer utallige muligheder for undersøgelser og nye erkendelser, hvor mange fag og
fagligheder, arbejdsmetoder og tilgangsformer
kommer i spil. Fx. kan noget så simpelt og velkendt som en hammer undersøges fra både et
kulturelt perspektiv, et håndværksmæssigt perspektiv, et samfundsperspektiv, et teknologisk
perspektiv og et historisk perspektiv, og dermed
danne afsæt for lang række åbne spørgsmål:
”Hvornår blev hammeren opfundet?” (Historie og
samfundsfag) ”Hvordan er hammeren konstrueret?” (Matematik, fysik, design) ”Til hvilke typer
af formål anvendes den”? (Historie, håndværk
og teknologi) ”Hvilke professioner gør brug af en
hammer?” (Samfundsfag og erhvervsliv) ”Hvordan
og til hvad kan en hammer anvendes”? (teknologi
og håndværk) ”Hvordan konstruerer vi en hammer” (Design, Makerspace, Fablab)

Felt
arbejde

ROG
SP

Eksempel på
projekt med
udgangspunkt i
en”genstand”

MATEMATIK

4

Felt
arbejde

Felt
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Digital teknologi

Principper for
Læringshusets
digitale
teknologi
Selvom der i disse år bliver indkøbt IT til skolerne for millioner af kroner i forventningen om,
at det i sig selv vil ruste eleverne til en teknologisk fremtid, så sidder uddannelsessystemet
stadig fast i en forældet epistemologisk model,
hvor der er et for ensidigt fokus på tekniske
færdigheder, og for lidt fokus på at gøre eleverne til kritiske og ansvarlige brugere af digitale teknologier og sociale medier (Davidson,
et al.). Og da de teknologier vi benytter i dag,
kan se helt anderledes ud om tyve år, er det
eneste, der med sikkerhed ikke vil ændre sig i
fremtiden, behovet for at være online og trådløst koblet til nettet i en stærk og stabil forbindelse, der ikke bryder sammen og går ned
i tide og utide.
I spørgsmålet om hvordan IT relaterer sig til
byggeriet i dette perspektiv, er der særligt fire
forhold der vil gøre sig gældende i fremtidens
læringsinstitutioner - og dermed også i
Læringshuset.
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Stabilitet

Tilgængelighed

Hastighed

Mobilitet
Fig. 6

Tilgængelighed
Spørgsmålet om tilgængelighed kan betragtes fra to perspektiver: det
ene handler om, at da de mobile teknologier vinder voldsomt frem (Ipad,
Smartphone, GoPro, E-readers, bærbar computer, etc) betyder det, at adgangen til strøm er essentiel. Der skal så at sige altid være et strømstik
tilgængeligt, lige meget hvor på skolen man befinder sig. Tilgængelighed
handler i det andet perspektiv om, at alle digitale teknologier, computere,
maskiner og værktøjer skal være ”ved hånden”. De skal så at sige være
allestedsnærværende og ikke gemt væk i et fjernt hjørne af skolen. Dette
stiller krav til skolens arkitektur, hvor betydningen af gennemtænkte
opbevaringsløsninger vil være essentielle.
Stabilitet
Da en stor del af undervisningen i Læringshuset vil involvere ekstensiv
brug af internettet og digitale teknologier, forudsætter det, at disse
systemer fungerer stabilt og hele tiden. Derfor er det helt essentielt,
at der er ressourcepersoner tilstede på skolen, der mestrer både den
software og hardware som skolen gør brug af, og således indenfor meget
kort tid kan løse de tekniske eller brugermæssige problematikker, der
måtte opstår i løbet af undervisningen eller øvrig brug. I et arkitektonisk
perspektiv betyder dette, at der må afsættes rum til, at disse teknologiske eksperter har et sted at reparere, teste og arbejde med både hardware og software.

Hastighed
Da vi alle stort set er online hele tiden og anvender nettet til at dele store
filer samt streame film og musik, er det bydende nødvendigt at Læringshuset har et trådløst netværk der er stabilt, allestedsnærværende og ikke
mindst hurtigt. Med andre ord: der kan ikke være for meget båndbredde
eller for mange hotspots.
Mobilitet
Som teknologien udvikles, bliver hardware mindre og mindre, billigere
og billigere og mere og mere mobilt. Det betyder, at stationær hardware
i form af fx. projektorer, ikke vil være den eneste projektionsteknologi
om få år. Der er fx langsomt ved at vokse en ny generation af projektorer
frem, der er så små, at de kan ligge i en almindelig skoletaske. Og prisen
er allerede langt under, hvad de projektorer der hænger ude på skolerne
koster. Således kan enhver elev eller lærer, når som helst og hvor som
helst projektere sit skærmbillede op på væggen. I et arkitektonisk perspektiv betyder det særligt to ting: alle rum skal kunne mørklægges og
alle rum og rumligheder, loungeområder, grupperum, konferencerum, etc.
skal indeholde en eller flere flader hvor projektion er muligt. Det være sig
mobile flader, lærreder eller hvide vægflader.
Principperne bygger på forskningsrapporten ”the future of thinking; learning institutions in a
digital age” (Davidson, et al), anbefalinger fra FutureClassroomlab på UCC samt erfaringer fra
High Tech High.
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Fag- og
ressourcepersoner
I Læringshuset i Nærheden rækker de centrale ressourcepersoner ud over skolens traditionelle lærere. For at sikre et
autentisk, dynamisk og professionelt læringsmiljø med en stærk
forbindelse til verden udenfor skolen, består skolens stab af en
bred række af fagpersoner, der hver har deres unikke
ansvarsområde.
Inddelingen og funktionsbeskrivelserne er inspireret af High
Tech High skolernes organisering, og hentet gennem interviews
med skolens ledelse, lærere og elever samt publikationen
”High Tech High Network – student-centered Learning in action”
(Stephen, D, Goldberg, E, 2013).
Oversigten her er adapteret til danske forhold og skal ses som
et forslag til hvordan vi i Læringshuset kan organisere og kategorisere medarbejderstaben.
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Teamledere

Elevmentor

Skolen er bygget op omkring et interdisciplinært
2-lærerteam, der samarbejder om en afgrænset
gruppe af elever, hvis antal varierer efter årgang. Det
er deres ansvar at tilrettelægge projekterne og læringsforløbene, sikre sig, at det faglige indhold er
i overensstemmelse med de fastsatte læringsmål,
koordinere med projektets øvrige lærere og ressourcepersoner, samt facilitere og guide eleverne i deres
daglige arbejdsprocesser.
Den ene teamleder skal have sine styrker og linjefag i
sprog- og kulturfagene (humaniora), mens den anden
skal have sine styrker og linjefag i natur- og strukturfagene. Således sikres det, at projekterne altid bliver
bredt fagligt forankret. Yderligere skaber dette tætte
samarbejde muligheden for, at de to teamledere kan
indføre den anden i sit videns- og kompetencefelt
undervejs, og således skabe rum for at udvide den
andens faglige horisonter og indsigter.

Alle elever uden undtagelse har en mentor tilknyttet,
som denne altid kan gå til i faglige såvel som personlige sammenhænge. Denne voksenperson kan kan med
fordel være en pædagog. Gennem et fast, ugentligt
møde mødes elevmentoren med sin gruppe af elever
(12-15 stk) i et rum designet til dialoger i større grupper.
Det er også elevmentoren der etablerer individuelle
samtaler med eleverne. En mentor har således ikke
undervisningsfag, men er udelukkende fokuseret på
især elevernes personlige udvikling, selvforståelse og
generelle trivsel. Der er dog mulighed for, at mentoren
kan deltage i undervisningen som en ekstra ressourceperson, såfremt teamederne skønner det nødvendigt og
givende. Det er også mentorens ansvar at sikre dialogen
mellem elevens hjem og skolen, samt at holde teamlederne ajour med deres elevers trivsel. Ligeledes fører
mentorerne logbog over hver enkelt elev (læs nærmere
herom på side 28).

Laboratorielærere

Lærerguide

Skolens øvrige lærere bestyrer skolens faglaboratorier
og værksteder, og arbejder konsekvent kun indenfor
de fag de har linjefag i eller stærke kompetencer i.
Disse lærere har flere elevgrupper, dog altid i tæt samarbejde og koordinering med skolens teamledere for en
årgang eller elevgruppe. Laboratorielærerne kan være
klassisk skolede lærere, men det kan også være akademikere eller professionelle fra erhvervslivet, der har
gennemgået et pædagogikum/kursus i projekt-baseret
læring og STEM, og med mulighed for, at de kun arbejder halv tid på skolen, og halv tid i deres virksomhed.

Alle lærere har en anden voksenperson tilknyttet. Denne persons faglige kompetencer ligger indenfor samme
felt som den pågældende lærer. Opgaven for guiden
er at give læreren mulighed for at sparre omkring sit
vidensfelt og få hjælp til at indhente ressourcer og foretage research på et pågældende område til et projekt.
Denne person kan være en anden lærer, en akademiker
eller en professionel fra erhvervslivet.
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skolens hverdag. Frivillige kan være pensionister, kunstnere eller andre personer fra lokalsamfundet, der kan se
en værdi i at bidrage til elevernes læring og projekter
med deres kompetencer.

Erhvervskoordinator
Denne voksenperson har til ansvar at etablere og
løbende koordinere elevernes årlige praktikophold eller
arbejdsforløb i en virksomhed eller organisation. Personen har ligeledes til ansvar at klæde virksomheden og
særligt elevens mentor i virksomheden på til at kunne
håndtere og skabe et værdifuldt ophold for den pågældende elev. Efter hver endt praktikophold eller arbejdsforløb, står erhvervskoordinatoren for evalueringen af
samarbejdet, hvor både eleven, virksomhedspersonen
og koordinatoren er tilstede. Dette kan finde sted som
en struktureret samtale mellem de tre aktører, hvorpå
der efterfølgende skrives en evalueringsrapport af erhvervskoordinatoren. (læs nærmere herom på side 28)

Virksomhed

Lærerguide

Eksperter
Til skolen er tilknyttet en række eksperter fra erhvervslivet eller andre vidensinstitutioner, som lærerne kan
trække på i forbindelse med læringsforløb og projekter.
Disse professionelle har ikke kontor på skolen, men har
et forpligtende samarbejde med skolen i forbindelse
med indhentning af deres ekspertiser. Disse kan hentes
ind på skolen i forbindelse med læringsforløb og kan
holde foredrag, kurser eller work-shops for skolens
lærere og elever.

Samarbejds
koordinator
Faglærer

Klasseleder
(primær lærer)

Ekspert

Samarbejdskoordinator

Teknolog
Praktik
koordinator
Elevmentor
Sk
o le

Frivillig

Sa
mf
und

Denne voksenperson har til ansvar at etablere,
koordinere og monitorere samarbejdet mellem skolen
og de professionelle virksomheder, institutioner, organisationer og foreninger som skolen samarbejder med i
forbindelse med elevernes projekter og skolens øvrige
virke. Da denne voksenpersons kompetencer ikke er
centreret omkring didaktik og pædagogik, men nærmere på projektledelse og kommunikation, kan denne
person med fordel komme fra helt andre felter end den
klassiske læreruddannelse.

Fig. 7

Teknologer
På skolen er ligeledes ansat en eller flere voksenpersoner, der har ansvaret for monitoreringen af
skolens teknologiske infrastrukturer og ressourcer.
Denne person skal sikre, at skolens wifi, hardware
og software altid fungerer optimalt og upåklageligt.
Denne person kan ligeledes bruges af lærere i forbindelse med løsningen af problemer omkring brug af digital
teknologi, installation og brug af software såvel som
håndtering og brug af hardware og maskiner. Teknologen har sit eget aflukkede arbejdsrum/laboratorium.
Teknologen kan også indgå i læringsforløb og stå for
elevkurser i særligt specifikke områder, hvor den øvrige
lærerstab mangler de nødvendige faglige ressourcer
indenfor digital teknologi. Dette kunne fx. dreje sig om
3D modelleringsprogrammer, brug af lasercutter, lyd- og
filmredigering, etc.

Frivillige
Skolen vil etablere et samarbejdsorgan for en række
frivillige fra lokalsamfundet, der kan indgå og bidrage til
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Samarbejdspartnere

10000 km

internationale
virksomheder

samskabende
digitale
platforme

Læringshuset er en åben skole, der har en tæt forbindelse og
samarbejde med det omkringliggende samfunds virksomheder,
organisationer, foreninger og øvrige institutioner; lokalt, nationalt
og globalt.

uddannelsesinstitutioner

1000 km

nationale
virksomheder

Dette kan illustreres med kilometermodellen her overfor.
Det er essentielt i skolens organisation og tilrettelæggelse, at
den forholder sig til alle disse forskellige typer af samarbejdspartnere og sikrer, at de alle er en aktiv del af skolens daglige
virke.

organisationer

10 km

Science
fair

Science
fair

uddannelsesinstitutioner

lokale
virksomheder
Gallerier
foreninger

kultur
institutioner
&
museer

1 km
uderum
udstillinger

NÆRHEDENS
LÆRINGSHUS

Fig. 8
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Interne
organiseringer

Interdisciplinært 2-lærersystem
Det er visionen, at Læringshusets dagligdag vil være organiseret omkring et såkaldt selvstyrende, interdisciplinært 2-lærersystem, hvor to lærere – i Læringshuset kaldet ”teamledere”,
har det overordnede ansvar for at strukturere, monitorere og
facilitere de projekter, som eleverne på deres årgang skal arbejde med. Det er en forudsætning, at de to teamledere er forankret i hver deres ende af ’videnskaberne’, således at den ene er
uddannet i sprog- og eller kulturfag, mens den anden skal være
uddannet indenfor natur- eller sciencefagene. Dette for at sikre
at projekterne altid er bredt og tværfagligt forankret, og samtidig sikre at de forskellige fag er repræsenteret i alle projekt.
Et sådant system forudsætter et struktureret planlægningsarbejde og styring af projektforløbene, og det er derfor visionen,
at teamlederne mødes hver morgen, én time før deres årgang
af elever møder ind, for at planlægge og tale dagens program
igennem. Studier fra High Tech High har vist (Stephen, D,
2013), at daglige morgenmøder er bydende nødvendigt i sigtet
på at kunne styre projekterne og sikre at de fastsatte faglige
mål opnås. Dette system kan betragtes som en gentænkning af
den traditionelle klasselærerordning, men hvor de to teamledere samarbejder om et fælles, tværfagligt forankret projekt. Det
er ligeledes teamledernes ansvar at koordinere samarbejdet og
skemalægningen med skolens øvrige laboratorie/faglærere for
projektforløbene.
Et to-lærersystem øger lærernes samarbejdskompetencer,
åbner for kvalitativ sparring, selvevaluering og supervision og
kan derfor også lede til en udvikling og udvidelse af deres
faglige horisont og kompetencer.
Årgangsafdelinger
Det er visionen, at Læringshuset skal være delt i tre trinafdelinger; en indskoling, et mellemtrin og en udskoling, der i overvejende grad fungerer selvstændigt med hver deres team af
lærere tilknyttet. Et nationalt studie foretaget af Undervisningsministeriet i 2015 viste, at elevers læringsudbytte og trivsel er
højere i små skoler end i store skoler blandt andet som følge af
en tættere kontakt med lærere med en øget tryghed og personlig kontakt til følge. Og da Læringshuset vil være at betegne
som en stor institution, er det nødvendigt, at Læringshuset består af mindre, afgrænsende trinsafdelinger, der i overvejende
grad fungerer selvstændigt. Fra et rumligt perspektiv er dette
ligeledes den optimale struktur, da antallet af fag, samt fagenes indholdsbestemmelser er meget forskellige fra indskoling,
over mellemtrin til udskoling, hvilket kræver forskellige typer og
antal af læringsrum, alt afhængig af i hvilken årgangsafdeling vi
befinder os. Ydermere har lærere forskellige forcer og kompetencer mht klasseledelse, pædagogik og faglighed,
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hvilket betyder at nogle lærere er bedre til at undervise 15-årige
end 8-årige, Opdelingen af selvstyrende ”skoler” i skolen, gør
det muligt at skabe de optimale lærerteams, fremfor en model
hvor en lærer den ene time underviser en 0. Klasse i dansk og i
næste time en 9. Klasse i biologi. Fra et rumligt og arkitektonisk perspektiv, må afdelingerne designes efter modellen
”the human scale” for at sikre, at de fysiske rammer er tilpasset
børnenes udviklingstrin, både kognitivt, socialt og psykologisk.
(se modellen ”the human scale på side 40)
Elevstyrede interessegrupper
Det er visionen for Læringshuset, at elever i udskolingen skal
kunne ansøge om at etablere en selvvalgt interessegruppe
omkring et særligt emne, disciplin eller fag. Det være sig alt fra
”robotteknologi”, ”truede dyr”, ”økonomi”, ”kodning”, etc.
Interessegrupperne har til formål at gøre det muligt for eleverne, at dyrke en særlig interesse i et fagligt praksisfællesskab
der ligger uden for skolens fagrække, men under formelle
rammer, hvor Læringshuset stiller ressourcer til rådighed i et
aftalt omfang. Det åbner samtidig for muligheden af, at eleverne kan tage på virksomhedsbesøg eller etablere et samarbejde
med en organisation, en ekspert eller en forening. Forudsætningen er, at gruppen formulerer en ansøgning, der beskriver
motivationen og målet for gruppens fokusområde. Når en
interessegruppe er blevet godkendt af et bedømmelsesudvalg
bestående af fx lærere, hjælpes eleverne til at strukturere og
organisere deres gruppes arbejde mht. brug af lokaler, materialer og aktiviteter. Derefter styrer eleverne selv arbejdet, om
end der tilknyttes en voksen fagperson fra personalestaben,
der kan træde til med gode råd og vejledning, hvis det bliver
nødvendigt. Ved årets udgang forpligter interessegruppen sig
til, at designe et produkt der skal fremvises for skolens øvrige
elever, lærere og andre, der måtte være interesserede.
Møderne og arbejdet i interessegruppen vil foregå efter den
obligatoriske skoledag er ovre, men i et struktureret mødeskema som eleverne i samarbejde med deres kontaktperson
udarbejder. Muligheden for elevstyrede interessegrupper kan
bidrage kvalitativt til kravet og behovet for understøttende
undervisning, differentieret undervisning, individuelle programmer, øge motivationen for læring, integrere elever på tværs
af årgange og alderstrin, styrke elevernes selvstændighed og
ansvarlighed for egen læring, samt give dem mulighed for at
have kontakt med verden udenfor skolen. Eleverne opfordres
til, at deres slutprodukt i interessegrupperne har et samfundsmæssig relevans og perspektiv.

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram

6

Organisation

Valgfag
Det er visionen, at der vil der være valgfag i Læringshuset på mellemtrinog udskolingsniveau. Disse placeres altid sidst på dagen. Antallet og
typen af valgfag vil skulle nærmere fastsættes med sigte på et fag- og
emnevalg, der er relevant for elevernes udviklingstrin og virkelighed, og
dermed kan bidrage til elevernes kompetenceudvikling – både fagligt og
i deres personlige udvikling. Det anbefales, at antallet af valgfag pr. år ligger mellem 2 og 3. Valgfagene er obligatoriske, mens friheden ligger i, at
eleverne selv kan bestemme, i hvilken rækkefølge de vil have dem, i det
omfang det organisatorisk er muligt. Formålet med valgfagene vil være at
sikre, at eleverne arbejder med emner og områder, der ikke kan omfattes af den fastsatte uddannelsespolitiske fagrække, samt at arbejdet i
valgfagene ledes og varetages af professionelle, der ikke nødvendigvis
har en læringsbaggrund. Man kunne forstille sig, at det var en ingeniør,
der underviste i ingeniørkunst, en skuespiller der underviste i drama, en
computerprogrammør der underviste i kodning, en grafiker der underviste i digital design og kommunikation, osv. Således vil elevernes arbejde
i valgfagene styrke deres bånd og blik til verden udenfor skolen, og give
dem mulighed for at kunne samarbejde med specialiserede fagpersoner.
Arbejdet i valgfagene kan fungere selvstændigt, og behøver således ikke
at være en del af årgangenes fælles tværfaglige projekter. Målet i valgfagene er, at der arbejdes mod et produkt, der skal formidles og fremvises
for skolens øvrige lærere, elever og eventuelt lokalbefolkningen. Undervisningen i valgfag foregår i de læringsrum der bedst kan facilitere arbejdet med det givne område eller fag, både indenfor skolens mure og i de
lokale læringsfaciliteter i kommunen. Formålet og sigtet med valgfagene
er, at eleverne vil møde og skulle samarbejde med andre end deres primære gruppe og klasseteam, bidrage til en øget variation af skoledagen,
samarbejde med professionelle, samt præsentere dem for fagområder og
emner de ellers ikke ville være konfronteret med.
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Praktikforløb
Det er visionen, at læringsmiljøet i Læringshuset skal overskride skolens
mure udover de studieture og feltstudier, som eleverne vil foretage i
forbindelse med deres formelle skoleprojekter. Derfor udvikles og etableres et struktureret og velfungerende praktikprogram, hvor alle elever
på et tidspunkt i udskolingen skal gennemgå et 100 timers arbejde på en
praktikplads, hvor de er fritaget fra undervisningen og arbejder tre uger
fuldtid på stedet5. Det er vigtigt i denne sammenhæng, at Læringshuset
har fokus på at udvikle gode, velkoordinerede samarbejder med lokale
eller nationale virksomheder, hvor skolens praktikkoordinator og teamlærere eller elevmentorer sikrer, at eleven får et rigt læringsudbytte. Studier
fra bl.a. High Tech High har vist, at sådanne praktikforløb højner andelen
af elever, der læser videre efter folkeskolen (Stephen, D, 2013). Samtidig
styrker det elevernes viden om egen formåen, og giver dem indsigt i det
professionelle erhvervsliv. Praktikken afsluttes med, at virksomheden
eller organisationen i samarbejde med eleven og praktikkordinatoren
udarbejder en evalueringsrapport, primært med det formål at eleven gives mulighed for at reflektere over sit arbejde og oplevelser i praktikken.
Rapporten uploades til og vil indgå i elevens samlede digitale porteføjle.
(se beskrivelse s. 28)
Personalesamarbejde og komptenceudvikling
Det er visionen, at Læringshuset vil være kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem skolens forskellige fag- og ressourcepersoner, gennem
sparringsforløb og strukturerede, løbende evalueringer. Årgangenes
teamledere samarbejder om at tilrettelægge, styre og facilitere elevårgangsteamets arbejde med årets primære projekter. Teamlederne har
ligeledes til at ansvar at etablere og tilrettelægge samarbejdet med de af
skolens øvrige fag- og laboratorielærere, der varetager de øvrige fag, der
er knyttet til projektet. Det er ligeledes visionen, at der skabes rum og
rammer for, at lærere eller andre i skolens stab der besidder særlige fagspecifikke kompetencer, kan afholde work-shops for de af skolens øvrige

lærere, der har brug for en større indsigt og viden i det givne felt. Det
kunne være et kursus i Photoshop, Illustrator, Imovie, brug af lasercutter,
etc.
Derudover er der et tæt samarbejde mellem teamledere og elevernes
mentorer, således at teamlederne altid er ajour med elevernes sociale
og psykologiske trivsel og tilstand, men hvor det er elevmentorerne, der
har det primære fokus på elevernes generelle trivsel, får teamledere og
laboratorielærere derved større frihed til at fokusere på deres kernefaglighed og undervisning. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan elevmentorerne indgå i undervisningstimer, såfremt teamlederne vurderer, at der
er behov for det, fx. i form af støtte til en eller flere elever.
Frigivelse og omorganisering af ansvarsområder
Det er visionen, at de forskellige ansvarsområder er fordelt anderledes
end på traditionelle skoler, bl.a. i sigtet mod at øge lærerens tid til deres
kerneydelse: undervisning, samt udvikling, facilitering og tilrettelæggelse af læringsforløb. Dette sker ved at placere de mere pædagogiske
ansvarsområder hos elevmentorerne, der med fordel vil kunne være uddannede pædagoger frem for lærere. Disse skal selvfølgelig arbejde tæt
sammen med årgangens teamledere, men det er gennem mentormøder,
hvor elevmentorerne mødes ugentligt på et fastsat tidspunkt med deres
gruppe af elever på 12 til 15 stk., at det sikres, at elevernes faglige men
især sociale trivsel opretholdes og monitoreres. Elevmentorerne har
pligt til at underrette teamlederne, såfremt en elev har brug for særlig
opmærksomhed, og det er ligeledes mentorernes ansvar løbende at
føre logbog over hver enkelt af deres elever. Disse logbøger skal danne
grundlag for at skabe overblik over elevens sociale, personlige såvel som
faglige udvikling, både for eleven selv, deres lærere og deres forældre, og
vil således sikre en klar og kvalificeret kommunikation for samarbejdet
mellem institutionen og elevens hjem.
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Evalueringskultur og metode

Evalueringsog vurderingsstrategi i
Læringshuset

Digital portefølje

Evaluering
morgenmøder

LP
Planlægning

Fig. 9
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En projektbaseret STEM og Science-skole, bygget op omkring 21st Century
Learning skills kræver en helt nye måde at evaluere og bedømme elevernes
arbejde på såvel som deres faglige og personlige progression og udvikling.
Læringshuset vil derfor være karakteriseret ved en velstruktureret og organiseret evalueringskultur af elever og lærere.
Fremfor udelukkende at vurdere og bestemme elevernes individuelle
arbejde på en talkarakter vil der være fokus på at evaluere og bedømme
elevernes ydeevne, faglige progression og engagement, samt deres teampræstationer med fokus på samarbejdsevner, kommunikation og selverkendelse.
For at gøre dette muligt er der brug for et velfungerende og kvalificeret
vurderingsværktøj. Her anbefales det, at der tages udgangspunkt i High
Tech Highs bedømmelsesmodel og metode, der er udviklet af forskere og
lærere på High Tech High, (Stephen, 2013) designet til at bedømme og
vurdere kreative og innovative designprocesser, baseret på videnskabens
arbejdsmetoder. Her vurderes særligt fem forhold for teampræstationer og
elevengagement:
1) Perspektiv
2) Bevis/evidens
3) Relevans
4) Forbindelse
5) Formodning
LP – Læringspræsentation
Som et central led af evaluerings- og bedømmelseskulturen vil alle elever
eller elevteams fra mellemtrinnet og op, skulle skrive en ”udviklingsrapport”
efter afslutningen på hver fase i et projektforløb. Rapporten skal præsenteres foran et panel af relevante lærere, elever og evt. forældre, hvor eleverne her fortæller, hvad de har lært og erfaret gennem arbejdet for den
netop afsluttede fase i et projektforløb. Præsentationen skal både omhandle
deres faglig viden såvel som deres erfaringer omkring kommunikation og
samarbejde. Inden Læringshuset åbner, vil der være formuleret en reel
vejledning og fremgangsmåde for LP, udviklet af Læringshusets udviklingsgruppe i samarbejde med bl.a. chefrådgiver Kasper Kjeldgaard Stoltz og
eventuelle relevante eksperter.
På indskolingsniveau vil disse præsentationer tage form af mere løse
samtaler mellem teamlederne og deres elevteams. Først fra mellemtrinnet
skal eleverne skrive disse udviklingsrapporter og præsentere dem for panelet i en visuel præsentation. Grundlæggende set er LP-rapporten struktureret omkring tre overordnede spørgsmål:
1) ”Hvad har jeg/vi lært om emnet og arbejdsmetoden?”.
2) ”Hvad har jeg lært om min/vores relation og samarbejde med
det øvrige team?”
3) ”Hvad har jeg lært om mig selv i forbindelse med arbejdet?”.

Digital portføjle
I sigtet på at kunne gøre disse evalueringer anvendelige og stilladserende
for elevernes faglige og sociale udvikling, såvel som gøre det muligt for
skolens fagpersoner at få indblik i og monitorere elevernes udvikling, og
samtidig skabe en saglig og klar kommunikation mellem skole og hjem,
oprettes fra mellemtrinnet et elevstyret digital portefølje i skyen. Porteføjlen
vil følge eleverne gennem resten af deres tid i Læringshuset, og vil med
tiden blive fyldt af dokumentation af de forskellige faser, af de projekter
som eleverne har deltaget i. Samtidig er det også her, at dokumentationen
for deres færdige produkter, som de har lavet i forbindelse med projekterne
uploades. Den digitale portføjle fungerer ligeledes som elevernes idékatalog
og notesbog, hvor al researchmateriale, links og kilder lægges op, samt hvad
de ellers har måtte indhente af information i form af videoer, illustrationer,
lyd og fotos, der har været knyttet til de forskellige faser af projekterne.
Ligeledes skal den digitale portfølje indeholde alle elevernes LP dokumenter ”udviklingsrapporter”, samt deres teamledere og øvrige læreres skriftlige
vurderinger og bedømmelser af elevernes arbejde, med fokus på elevens
faglige og sociale udvikling i henhold til 21st Century Learning Skills og
deres præstationer i deres team og i projekterne.
Vurderingsmøder
En gang hver anden uge mødes teamlederne og kigger deres elevteams
digitale portfølje igennem, for at få indblik i hvordan de klarer sig, og kan
samtidig indskrive kommentarer og give gode råd til deres arbejde. På
denne måde har teamlederne hele tiden et overblik over elevernes faglige
progression og udvikling, og gør det muligt for dem at vurdere, om eleven
har brug for særlig opmærksomhed eller hjælp i forbindelse med projektet.
Denne metode sikrer også, at eleverne opøver en god arbejdskultur samt
ansvarlighed i forhold til at beskrive og reflektere over deres arbejde i en
struktureret og dokumenteret form. Visheden om at der på et aftalt tidspunkt, vil være gennemgang af elevernes portfølje, er med til at fastholde
eleven og holdets koncentration og motivation, ved at give dem et klart
sigte og ramme for deres arbejde.

Lærersparring, tilrettelæggelse og evaluering
Det er ligeledes visionen, at der finder en struktureret sparring og evaluering af lærernes og de øvrige fagpersoner sted. Udover at teamlederne
mødes hver morgen en time før eleverne møder ind for at gennemgå og
tilrettelægge dagens program, finder der ligeledes ét ugentlig møde sted
mellem alle årgangens lærere. Dette møde vil foregå i afdelingens konferencerum. Ved disse møder er det hensigten, at projektet eller projekterne
løbende vurderes, koordineres og korrigeres, og der skabes samtidig en
struktureret platform for lærerenes sparring på tværs af fag og faglige
kompetencer samt mulighed for vidensdeling.
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Dannende Arkitektur

5 principper
for godt
skolebyggeri

T
y
de
lig

Bæredygtigt

Funktionelt

En god skole er en bæredygtig skole. Arkitekturen i sig selv er
dannede. At danne eleverne til bæredygtig tænkning starter i de
fysiske rammer. Derfor må skolebyggeriet, i alle forhold, tænke
bæredygtighed ind. Men også alle byggematerialer, belysning
og overfladebehandlinger må være bæredygtige. Yderligere må
skolen bygges således, at de forskellige bæredygtige løsninger er
tilgængelige og synlige for eleverne således, at de kan inddrages i
undervisningen.

En god skole er en funktionel skole. Rummene skal være letaflæselige. Det skal være let for eleven at se hvilken faglig og
social adfærd rummene er tænkt til. Samtidig skal tingene
fungere, som de er beregnet til opnået med gennemtænkte
løsninger og stor indsigt i elevens måde at fortolke rum og
rumligheder på.

Tydeligt
En god skole er en tydelig skole. Det skal være tydeligt, hvad der
er tænkt til at skulle foregå i de forskellige rum og rumligheder,
og det skal være tydeligt, hvor en rumlighed starter og en anden
slutter. For tydelighed og synlighed skaber tryghed.
Princippet om tydelighed har også forbindelse til bæredygtighed.
De bæredygtige løsninger skal være tydeligt tilstede og tilgængelige for eleverne. Det er også vigtigt, at skolens teknikrum er skabt
således, at de kan inddrages dynamisk i undervisningen.
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Smukt
En god skole er en smuk skole, indvendigt som udvendigt.
Smukke, æstetiske rammer øger ikke kun elever og læreres
velbefindende, men skolen slides også langsommere, da
mennesket føler en større grad af ansvar for smukke
rum end for slidte rum. Det kræver gennemtænkte og
holdbare løsninger.

Holdbart
En god og økonomisk forsvarlig skole, er en holdbar skole. Skolebyggeriet skal være kendetegnet ved gennemtænkte konstruktioner og materialevalg, der er i stand til at modstå den slidtage som
skoler i sin natur er udsat for. Billige løsninger ender altid med at
blive dyrere i længden.

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram

8

Dannende Arkitektur

Vrangvendt Arkitektur
Bæredygtig Arkitektur
Vrangvendt Arkitektur
Bæredygtig Arkitektur
Biomimetisk Arkitektur
BiomimetiskArkitektur
Arkitektur
Vrangvendt Arkitektur
Bæredygtig
Biomimetisk Arkitektur
Bæredygtig arkitektur
Vrangvendt arkitektur
Biomimetisk arkitektur
Vrangvendt arkitektur© er et begreb udviklet af RUMMETS
SPROG, og baserer sig på princippet om en arkitektonisk og
byggemæssig transparens i både en perceptuel og funktionel
forstand. Metaforisk er bygningen så at sige vendt på vrangen.
I konkret forstand er der tale om et designprincip, hvor de tilstedeværende, fysiske teknikaliteter der traditionelt set er gemt
væk under gulve, i vægge og i lofter, trækkes ud og træder frem
således, at de er synlige for bygningens brugere i det omfang, det
er muligt og hensigtsmæssigt.
Sigtet med en vrangvendt bygning er muligheden for at give
eleverne indblik i de byggetekniske og teknologiske forhold, som
enhver arkitektur består og er båret af.
Vellykket vrangvendt arkitektur er således at betragte som en
værdifuld udvidelse af ideen om arkitekturen som et dannelsesobjekt. I den rette æstetiske og funktionelle form, vil bygningen
i sig selv kunne fungere som et autentisk og tydeligt didaktisk
objekt for elevernes arbejde, både i formelle såvel som i uformelle
læringssituationer. Det kan således også forstås som en ”afslørende arkitektur”, hvor bygningernes strukturer, i et hensigtsmæssigt
omfang, er blotlagte på en måde der både har værdi i et æstetisk
såvel som i en funktionelt og anvendelsesorienteret perspektiv. En
strukturalistisk ekspressionistisk arkitektur.
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Biomimetisk arkitektur som det skal forstås i indeværende program, henter sin inspiration i dels den amerikanske arkitekt Frank
Lloyd Wrights idé om organisk arkitektur og den tyske tænker
Hugo Kükelhaus’ epistemologiske teori om organ-logiske, rytmiserede læringsrum (Kükelhaus, 1986)
Biomimetisk arkitektur er, som navnet antyder, en arkitektur
der har naturens strukturer og designprincipper som kompas.
Naturens rum har i et humanbiologisk og perceptionspsykologisk
perspektiv vist sig at have stor og positiv indflydelse på bl.a. vores
generelle velbefindende, vores koncentrationsevne, vores endofinproduktion, samt være stress-reducerende (Herholdt, 2005,
Barton, 2010, m.fl.) Særligt skoven og tilstedeværelsen af vand,
har vist sig særlig værdifuld for den menneskelige organisk, og
vil således både i et læringsperspektiv samt i relation til elever og
læreres mentale og fysiske velvære vise sig værdifuld.
Men vi kan ikke rykke skolen ud i skoven. Til gengæld kan vi i
overført betydning rykke skoven ind i skolen, ved at destillere og
definere nogle grundlæggende designprincipper som er gennemgående og allestedsnærværende i naturen, og gøre dem applicerbare, som en række designprincipper for Læringshusets arkitektur
og rum. Principper der skal appliceres på både interiør, gulve, mure
og lofter, etc. En redegørelse for disse principper er beskrevet på
næste side.

Bæredygtig arkitektur er efterhånden et velbeskrevet felt indenfor
byggeri og arkitektur. I indeværende program skal bæredygtig
arkitektur forstås i en holistisk perspektiv. Grundlæggende set
er der tale om et byggeri og materialevalg, som forholder sig
ansvarsfuldt til verden, til stedet, klimaet, mennesket og tidens
fremstillingsteknikker. Bæredygtighed er således at betragte i
både et teknisk, æstetisk, socialt og funktionelt aspekt. Byggeriets
indlejrede holdning til både menneske og natur skal således kunne læses ud af arkitekturen og designet. Bæredygtig arkitektur er
derfor også en fysisk ramme skabt med mennesket for øje, og her
især børn og unge, der er skolens centrale brugere.
Arkitekturen skal i dette perspektiv virke bevidsthedsskabende
hos percipenterne og brugerne af bygningen, særligt omkring
miljø og klima og dennes relation til det enkelte individ. Bæredygtig arkitektur rummer derfor et dannelsespotentiale, hvilket dog
kræver, at bygningen i sig selv inviterer til, og skaber muligheder
for, at eleverne konkret og autentisk kan arbejde med bæredygtighed i form af fx vedvarende energi, affaldssortering, regnvandsopsamling, økologi, genanvendelsesmetoder etc. Kort sagt; ansvarsfuldheden skal kunne læses ud af bygningen, og mulighederne
for at gøre denne ansvarsfuldhed til en del af elevernes hverdag
og læringsprocesser skal ligge i bygningsmassen. I sigtet på at nå
dette kan princippet om vrangvendt arkitektur udgøre et værdifuldt perspektiv.
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Biomimetisk Arkitektur:
Naturen som Læringshusets designkompas
MULTISENSORISK: Compression and Release
Skovens rum åbner og lukker sig. Ligeledes må Læringshusets arkitektur. Princippet om ’Compression and
Release’ som designparameter må indtænkes i skolens arkitektur. En levende variation mellem rum der nogle
gange åbner sig op og andre gange lukker sig om mennesket. Dette er særligt muligt i rummenes lofthøjder, der
må variere alt efter typen af aktiviteter og antallet af mennesker. I store fællesrum skal der være højere til loftet
end i mindre fordybelsesrum. Lofthøjden bør være propotionel med graden af fysisk aktivitet i rummet. Jo højere
den fysiske aktivitet er, des højere er der til loftet, og princippet er således også knyttet til principperne for transparens. Se side 38.
VISUELT: dynamiske konstraster mellem lys og skygge
Læringshusets lysdesign må både mht. daglys såvel som kunstigt lys, være differentieret og samtidig tilpasset
de forskellige typer af aktiviteter, der skal foregå. Således må der både arbejdes med punktbelysning ved fordybelseszoner, downlight over store arbejdsborde, og inddirekte belysning af vertikale overflader til udstillinger og
display. Nivellerende og monotomt ovenlys som eneste belysningskilde, er derfor ikke at finde i Læringshuset, i
hverken laboratorier, værksteder eller fællesarealer. Lyset må samtidig kunne kontrolleres, så det også på denne
måde kan tilpasses rummenes aktiviteter. Fx. skal det være muligt at lukke al dagslys ude og mørklægge læringsrummene fuldstændig. Intelligent lysdesign hvor der er muligt at styre farvetoningerne alt efter aktivitetstype og
tidspunkt på dagen, må også være indtænkt. Det kunstige lys må endvidere have en så høj RA-værdi som muligt;
> 90.
TAKTILT: Multiple overfladekvaliteter
Læringshusets rum og rammer skal bestå af en lang række forskellige typer af overfladekvaliteter, der kan aktivere
håndens og øjets sansninger. Således rummer bygningerne både hårde overflader, bløde, ru, kolde, varme, glatte,
grove, fine, etc. Dette opnås bedst ved brugen af ”naturlige” byggematerialer som stål, træ, sten, beton og glas.
KINÆSTETISK: Skiftende niveauer i ’gulvet’
Ligesom naturens rum, må Læringshusets rum være kendetegnet ved mange forskellige gulvhøjder og niveauer,
der forudsætter et sanseligt og kropskinæstetisk nærvær og vågenhed, når individerne i rummene bevæger sig
rundt.
KINÆSTETISK: Kropslige forhindringer
Skolens rum må indeholde en lang række ”hjørner” eller lag, der kræver et sansemæssigt nærvær, når man bevæger sig rundt på skolen. I arkitektonisk forstand; ”labyrintiske rum” hvor skolen ikke åbenbarer sig fra ét ståsted,
men, hvor der hele tiden dukker nye sanseoplevelser og rumligheder op, når man bevæger sig rundt om et hjørne
eller skifter perspektiv.
VISUELT: Tætliggende farvenuancer
I naturen er der ingen store ensartede farveflader eller pang-farver, hvilket er grunden til at øjet stimuleres og
holdes i gang uden at overstimuleres. Der er forskel på en grå sten og en gråmalet sten. Sidstnævnte besidder kun
én farvenuance, hvorimod den grå sten indeholder flere hundrede nuancer af grå. Derfor bør skolens arkitektur
og rum i et farveperspektiv også have dette princip som designparamenter. Dette opnås bedst ved en udpræget
brug af naturlige materialer; træ, sten, beton, stål og glas.
OLFAKTISK/MULTISENSORISK; ren og klar luft
Som i naturen må også skolens rum være velventileret og korrekt tempereret, alt efter de aktivitetstyper der er
tænkt til at foregå i rummet. En systemkombination af naturlig og mekanisk ventilation er derfor nødvendig, for at
opnå en meget høj standard for indeklimaet på skolen.
Principperne er en omsætning af Hugo Kükelhaus ’rytmitiserede, organ-logiske læringsrum’ (Kükelhaus, 1986), samt Frank Lloyd Wrights idéer
om organisk litteratur (Wright, F 1931/2008)
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skolebygningens ydre grænse

Den åbne skole

BACKSTAGE (B)

Med en scenografisk metaforik der stammer fra den canadiske mikrosociolog Erwing
Goffman (Goffman, 1966), har vi skabt et konkret arkitektonisk designgreb og forståelsesramme for måden at gøre Læringshuset til et hus, der lever fra morgen til aften,
og gør det muligt at italesætte og arbejde med visionen om, at huset både kan
fungere som skole, en kulturinstitution og en ressource for lokalmiljøet og andre
mulige eksterne brugere. Med andre ord, et samlingspunkt for både elever såvel
som lokalbefolkning.

FRONTSTAGE (F)

Udfordringen i en sådan vision er altid, hvordan vi bygningsmæssigt, organisatorisk og
administrativt håndterer, at skolens rum og bygninger også skal kunne anvendes af
andre end skolens ansatte og elever, når disse ikke længere befinder sig på matriklen.
Udfordringerne er både koblet til spørgsmål om sikkerhed, opsyn og adgang. For det
er ikke muligt at lade en gruppe ældre pensionister bruge skolens fysiklokale til deres
ugentlige hækleklub efter lukketid, da et sådant rum, af sikkerhedsmæssige årsager,
kun er tilladt at opholde sig i såfremt der er faguddannet personale til stede.
Det dikotomiske begrebspar ”frontstage/backstage” beskriver grundlæggende set forholdene eksponering, adgang og transparens af mennesket i rummet og af rummene i
relation til hinanden samt styrkegraderne af denne relation. Modellen skal derfor både
danne designkompas for selve byggeriet såvel som for de omkringliggende udearealer.

hovedindgang/
offentlig indgang

SKOLE (B)

Fig. 10

7 - 18 (B)

Fra et relationelt perspektiv er mennesket, når det befinder sig ’frontstage’, eksponeret for et større, heterogent ”publikum” og kraftige sansemæssige input. Det betyder,
at det her vil møde mange andre mennesker, der vil være i gang med mange forskellige typer af aktiviteter, formelle såvel som uformelle, sociale såvel som faglige.
I byggeriets ’frontstage’ placeres alle de læringsrum og funktionaliteter, der både
kan anvendes af skolens elever og personale i skoletiden, og som efter skoletid kan
være åbent for eksterne brugere. De læringsrum og funktionaliteter der befinder sig i
’frontstage’, er således også at forstå som ”joined spaces” eller fællesrum om man vil,
hvor skole og samfund kan mødes i både formelle såvel som uformelle situationer.
Byggeriets ’backstage’ er derimod udelukkende forbeholdt skolens interne brugere,
og de to scener kan separeres fra hinanden gennem aflåsning af ’backstage’. Det er i
’backstage’, vi finder de afdelinger, der specifikt er indrettet til årgangene og personale.
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SKOLE + SAMFUND (F)

brugerforhold

7-24 (F)

åbningstider
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Den åbne skole
Nærværende punktoversigt og diagram beskriver
den overordet forståelsesramme for byggeriets
strukturering af spatiale relationer for 6 essentielle
parametre.

A

D

Fysisk aktivitet

Zone 1

Hovedindgang

Zone 2

Støj / uro / uorden

Hovedindgang

Høj

Zone 1

Zone 2

Høj / samling

Lav / spredning

Lav

B

Klassifikation / rammesætning / programmering

Hovedindgang

Zone 1

Zone 2

Blød / svag

C

Zone 1
Lokalsamfund / skole

Frontstage / backstage

Hovedindgang

F

Zone 2

Zone 2

Kontemplation

Flok

Hovedindgang
Skole /

Zone 1
Ekspression

Stærk / hård

Tilgængelighed / adgang

Hovedindgang

E

Zone 1
Fællesskab

Zone 2

Individ

Fig. 11
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A

Byggearkitektoniske principper

Fysisk aktivitet
I zone 1 vil der, som en naturlig følge af rummenes multiple og fællesskabsorienterede invitationer, være en øget grad af fysisk bevægelse og aktivitet. Mange mennesker vil være samlet i denne
zone, både på tværs af klasser og i forhold til større arrangementer, af både offentlig og skolemæssig karakter.
Det er her, der vil blive afholdt koncerter, foredrag, teaterforstillinger og udstillinger, og her skolen
samles omkring frokost. Yderligere vil området også fungere som en slags bufferzone, som lærere
og elever vil kunne benytte spontant, hvis de andre steder på skolen er optaget. Det er samtidig
skolens knudepunkt, hvor lærere og elever passerer mange gange om dagen i deres gang rundt til
de forskellige afdelinger. Disse forhold vil derfor give en høj aktivitet dagen igennem. Her er leben
og mylder. Bevæger vi os længere ind i skolen og ud i forgreningerne, vil vi opleve en mindre grad
af fysisk aktivitet, da opdelingen i mindre afdelinger også vil sprede gruppen af elever og lærere til
mindre enheder.

B

D

Som følge af zone 1’s mange rumligheder og invitationer til fælles aktiviteter for hele skolen, vil der
som en naturlig følge deraf også være et højere støjniveau her, der med stor sansynlighed peaker
omkring frokostpausen. Graden af uro og støj skal så falde, jo længere eleven bevæger sig ind i skolen og ud i forgreningerne. Den samlede elevgruppe adskilles og opdeles i mindre dele, som følge
af dette rumdiagram, støjniveauet og uroen vil dale, og når man helt ind i de enkelte faglaboratorier,
vil der kun være en arbejdsrelateret summen af elever, der arbejder koncentreret og fordybet i det
skolefaglige arbejde.

E

Klassifikation / rammesætning / programmering

F

Tilgængelighed / adgang
Skolen er grundlæggende set opdelt i to zoner, der er interrelateret og ligger i forlængelse af
hinanden, men samtidig er markeret tydeligt bl.a. gennem muligheden for at lukke og afgrænse
skoledelen fra den offentligt tilgængelige del. Dette er hensigtsmæssigt og helt nødvendigt af flere
grunde; For det første kan der af sikkerhedsmæssige årsager ikke være adgang til mange af
naturfagslaboratorierne for lokalbefolkningen, da ophold i disse kræver, at der er en uddannet
faglærer til stede. Samtidig er skoledelen ikke bemandet om aftenen, hvilket ved fri adgang kunne
give problemer i form af administrering og sikring. Ved at kunne isolere de to zoner fra hinanden,
bliver det derved muligt at samle alle de aktiviteter, der også skal tilbydes lokalbefolkningen ét sted.
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Frontstage / backstage
Den anbefalede adskillelse mellem zone 1 og zone 2, vil også invitere til to modsatrettede adfærdsog socialiseringsformer. Zone 1 er i høj grad kendetegnet ved dets invitation til ekspressiv adfærd
og tydelige udtryk; her viser elevernes deres produktioner enten i form af koncerter, udstillinger
af faglige objekter, teaterforestillinger, filmvisninger eller foredrag. Her er der publikum: Både i det
daglige, hvor de forskellige klassetrin og årgange mødes og støder ind i hinanden, og i mere formel
forstand, når forældre og/eller lokalsamfund inviteres indenfor til forskellige arrangementer. Men
der er også brug for det modsatte: En mulighed for at trække sig tilbage til mere private områder,
som sker gennem bygningens forgreninger ud i mindre afdelinger væk fra frontstage. Her vil der
være mindre bevægelse, mindre støj og færre mennesker.

Den ‘forreste del’ af skolen, hvor også den direkte adgang for lokalsamfundet findes, er kendetegnet ved rummets evne til at samle og invitere til et utal af faglige såvel som sociale aktiviteter.
Rumlighederne og aktivitetszonerne griber ind i hinanden, og grænserne i mellem dem er mindre
tydelige og mere flydende her. Dvs. at der i disse rum vil være tale om en høj transparens. (se principperne for transparens på s. 35) I den ‘bagerste del’ af skolen øges specialiseringen af rum; programmeringen bliver hårdere, rummenes invitationer bliver mere målrettede og rammesat til mere
klart definerede og bestemte aktiviteter af både faglig såvel som social art. Her findes årganenes
områder og afdelinger samt øvrige faglaboratorier.

C

Støj / uro / uorden

Flok
Bygningen spejler og skaber en balanceret ramme for både fællesskab og individ. I et arkitektonisk
perspektiv opnås dette ved at differentiere mellem de to zoner: I zone 1 er der i høj grad fokus på
det store fællesskab. Her mødes man som skole til fælles aktiviteter og får fornemmelsen af, at man
er én stor organisme. Jo dybere man så bevæger sig ind i skolen, desto mere individorienteret bliver
byggeriet. Her er rammerne mere specialiserede, så de imødekommer mange forskellige behov,
både fysisk, socialt og fagligt. Her er zoner til gruppearbejde, soloorienteret fordybelsesarbejde,
undervisning i mindre grupper, loungeområder og huler, etc. Arkitektonisk set, bør der her tænkes
i den menneskelige skala, således at fx højden til loftet er større i rum, hvor der er mange mennesker og høj fysisk aktivitet, hvorimod højden falder, som vi bevæger os længere ind i skolen og ud i
forgreningerne, hvor færre mennesker er samlet.

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram
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Byggearkitektoniske principper

Eksponering,
adgang og
transparens

4 grader af rum

Byggeprincippet frontstage/backstage kan,
udover at forstås binært, ligeledes læses
som en kontinuum mellem to yderpunkter,
som illustreret i figuren overfor, hvor man
gennem arkitekturen og rummenes design
og struktur kan ”skrue” på graden af
eksponering, adgang og transparens.

Flok
70 - 300

Større gruppe (klasse)
20-50

Mindre gruppe
4-10

Individ
1-2

Frontstage

Backstage

• Mange mennesker
• Høj visuel støj
• Høj auditiv støj
• Store, åbne rum og
rumligheder
• Høj transparens
• Multifunktionelle
• Høj fysisk aktivitet

• Få mennesker
• Lav visuel støj
• Lav auditiv støj
• Små, lukkede rum og
Rumligheder
• Lav transparens
• Monofunktionelle
• Lav fysisk aktivitet

Fig. 12
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Byggearkitektoniske principper

Transparens
og synlighed

fysisk aktivitet
Fig. 13

LAV

MELLEM

HØJ

Rum eller rumligheder med lav transparens, er rum hvor eleverne foretager en
eller anden form for fordybelsesarbejde,
og har brug for at være skærmet mod
visuel og auditiv støj. Det er særligt de
mindre rum indrettet til indviduelt arbejde
eller arbejde i mindre grupper, hvor dette
gør sig gældende. Men det kan også være
fordybelseszoner i større rum. Det er
særligt relateret til rum, hvor aktiviteterne
er knyttet til mere stillesiddende arbejde,
hvor det at lytte, skrive og læse står
centralt i arbejdet. Disse typer af rum er
typisk:

I rum eller rumligheder med mellem
transparens er aktivitetsniveauet højere,
og der er ofte flere mennesker samlet i
rummet. Aktiviteterne er her en blanding
af siddende og stående aktivitet, hvor
nogen ro fra den øvrige skole er nødvendig. Transparensen er dog så høj, at
man kan se ind i rummet, men hvor de
siddende er skærmet fra den visuelle støj
udefra. Disse typer af rum er typisk:

Rum eller rumligheder med høj transparens er kendetegnet ved rum, hvor det
fysiske aktivitetsniveau er højt, og hvor
megen kropslig bevægelse er til stede. I
disse rum sidder eleverne sjældent ned,
og arbejder udpræget praktisk i hand-on
aktitiviteter. Disse typer af rum er typisk:

Synlighed og tydelighed er essentielt i sigtet
mod, arkitektonisk set, at skabe en følelse af
fællesskab og overblik. Ydermere gør det det
lettere for elever og lærere at orientere sig
på skolen.
I Læringshuset skal det være muligt at
arbejde med tre grader af transparens;
Høj, mellem og lav, afhængig af hvilken type
aktivitet rummet er indrettet til at facilitere.
For fuld transparens er ikke altid det mest
hensigtsmæssige. Der er situationer, hvor
elever og lærere har brug for at være
skærmet mod den ”visuelle støj”, fra i de
tilstødende rum og arealer.
Graden af transparens er også relateret til
graden af fysisk aktivitet, hvor det grundlæggende princip er, at jo højere den fysiske
aktivitet er, des højere kan transparensen
også være.

• faglaboratorier
• baseområder
• lærerkontorer

• værksteder
• udstillingsrum
• fællesarealer

• konferencerum
• grupperum
• loungeområder/nicher
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Byggearkitektoniske principper
Rum
(størrelse og kompleksitet)

Human scale
Modellen ”human scale” illustrerer,
hvordan rummenes størrelser og
antal må være proportionelle med
elevernes alders- og udviklingstrin.
Som deres kognitive abstraktionsniveau stiger med alderen, bliver de
også i stand til at overskue større
og større rum, et højere antal rum,
og med flere og flere mennesker i
og omkring dem.
Omvendt, når eleverne er små, har
de brug for mere overskuelige rammer. Det vil sige mindre og færre
rum, som de skal bevæge sig rundt
i mellem over dagen. Det er samtidig et differentieringsprincip der
afspejler, at fagrækken i indskolingen er langt mindre end på mellemtrin og udskolingen, og der er
derfor ikke brug for lige så mange
formelle læringsrum, laboratorier
og værksteder, da her er færre fag.

Fig. 13

Alder (abstraktionsniveau)
38

[Rummets Sprog] og Høje-Taastrup Kommune

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram

10

Rumlig organisering

Frontstage
udskoling

mellemtrin

Som vist på modellen rummer skolens ”frontstage”
mange forskellige typer af rum og rumligheder. De
har dog alle det til fælles, at de i skolens åbningstid
indgår som en integreret del af skolens læringsrum
og læringsfaciliteter tilegnet lærere og elever samt
øvrigt personale (fra 7-18), mens afdelingen efter
skolens lukketid (fra 18-24) kan anvendes af lokalbefolkningen. Fra et designmæssigt perspektiv er
eksponeringsgraden og den rumlige transparens i
dette område høj. Fig 14. viser en skitse på fordelingen af rum mellem frontstage og backstage.

specialklasser

indskoling

konference- og
møderum

bibliotek/
Pædagogisk
læringscenter
auditorium/
biograf

SFO

skolepersonaleafdeling

fablabs/
værksteder
scene/
teatersal

(Cirklernes størrelsesforhold er ikke proportionelle,
men tjener kun som visualisering af afgrænsninger
og rumtyper)

makerspaces

elevkantine/
café

galleri

folkekøkken/
madkundskab

lyd- og musik
studie

atelier

kontor/
administration
garderobe
reception/
modtagelse

Fig. 14
hovedindgang/
offentlig indgang

39

[Rummets Sprog] og Høje-Taastrup Kommune

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram

10

Rumlig organisering

Backstage
Begrebsafklaring
Team/gruppe: ca. 25 elever
Årgang: ex. alle 7. klasser (ca 100 elever)
Afdeling (indskoling, mellemtrin, udskoling): ca. 400
elever

I backstage ligger bl.a. indskoling-,
mellemtrin- og udskolingsafdelingerne. Disse er kendetegnet ved
deres høje grad af differentiering
både med hensyn til størrelsen af
rum såvel som antallet af rum. Ligeledes er graden af afgrænsninger
og tilknytningsgrader af rummene
forskellige fra afdeling til afdeling.
Nødvendigheden af rumligt og arkitektonisk differentierede afdelinger,
er propotionelt med elevernes kognitive og psykologiske udviklingstrin, samt forskellene på afdelingernes fagtyper og antal af fag.
Se diagrammet på næste side.
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Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Indskolingen er kendetegnet ved, at eleverne på dette
trin lige er kommet i skole. Det er en stor omvæltning
for dem, og de skal nu i gang med først og fremmest at
lære af forstå skolens pædagogiske koder og læringskultur. Samtidig skal de lære at begå sig og agere i
større grupper samt indgå i strukturerede samarbejder
med andre elever og med forskellige lærere i mere formelle læringsforløb, end de er vant til fra daginstitutionerne. Det er derfor bydende nødvendigt og det primære
fokus for denne afdeling, at både de fysiske rammer og
relationerne er rettet mod at skabe tryghed og tilknytning for alle elever.

På dette niveau er antallet af fag steget og afdelingen vil
derfor være kendetegnet ved en højere grad af rumlig
specialisering og differentiering. Eleverne på dette trin
har for de flestes vedkommende fået etableret deres
faglige grundkompetencer og arbejdserfaring, både
med hensyn til forskellige arbejdsformer, læringsaktiviteter og basisfagligheder som at læse, regne, skrive og
kommunikere klart og hensigtsmæssigt. Ligeledes er
deres forståelse for de pædagogiske koder, regulationer
og skolekultur mere veletableret, og de er efterhånden
trygge ved at arbejde i Læringshuset, og har lettere ved
at finde rundt og overskue bygningerne.

Udskolingen er kendetegnet ved en høj differentiering
og antal af forskellige typer af rum. Elever på disse trin
er for langt de flestes vedkommende velbevandret i
Læringshuset, og evnen til at overskue rummene og
bygningen er god. Antallet og typer af arbejdsformer og
faglige aktiviteter er øget gevaldigt siden indskolingen,
hvilket afstedkommer en større differentiering af rum
og rumligheder i denne afdeling. Samtidig er antallet af
øvrige personer, lærere såvel som andre medstuderende
som elever på dette trin skal omgås, forholde sig til og
samarbejde med, øget gevaldigt siden indskolingen.

Samtidig forholder rummene sig til disse elevernes
kognitive udviklingsniveau. Eleverne har stadig et lavt
abstraktionsniveau, og at skulle finde rundt i et hus der
er langt større, end det de kom fra kan være en uoverskuelig opgave. Derfor må denne afdeling være kendetegnet ved en indretning og disponering, hvor eleverne
ikke skal gå mellem for mange rum i deres dagligdag
på skolen. Det skal være tydeligt for eleven, hvor denne
hører hjemme, og antallet af lærere som eleven er i kontakt med, er mindre end på de øvrige afdelinger.
På disse trin er det ikke specialiseringen og fordybelsen i fag, der er i centrum. Fokus ligger, ud over et stort
socialpædagogisk arbejde, på at introducere eleverne til
forskellige arbejdsmetoder og tilgangsformer, der skal
ruste dem til at kunne arbejde udpræget projektorienteret og i indgå i reelle designprocesser. Deres nysgerrighed for undersøgelser og eksperimenter skal opdyrkes her. Undervisningen vil skulle struktureres på samme
måde som i de videre trin men i forsimplede former og
kortere projektforløb. Samtidig er fagrækken lille, og der
er i denne henseende, derfor ikke brug for den samme
mængde af forskellige typer af lokaler, som der er i de
øvrige afdelinger. Rummene skal først og fremmest
være indrettet på at kunne facilitere forskellige læringsaktiviteter og arbejdsmetoder frem for fag.

Deres kognitive niveau på dette trin, samt deres erfaring med skolearbejde, gør det derfor muligt at udvide
antallet af rum og rumligheder, samt øge graden af
kompleksitet i rummene. Der vil på disse trin være mere
koncentreret fokus på de forskellige typer af fag og
graden af tværfaglighed, størrelsen på arbejdsgrupperne vil være højere her end i indskolingen. Dette betyder også, at rummene i denne afdeling vil være større
end i indskolingen blandt andet som følge af, at omfanget af projekterne vil være øget, både med hensyn til
indvolvering af fag, omgang med antallet af lærere, såvel
som projekternes tidsforløb.
Men da det også er på dette niveau, at de skal begynde
at anvende deres basisfaglige viden og erfaring ind i
mere komplekse sammenhænge, har de stadig brug
for god stilladsering og supervision, der forudsætter en
tæt kontakt med deres teamledere. De samles derfor,
fra et rumstrukturelt perspektiv, i et afgrænset område
for årgangen, hvor alle fire spor på et trin har deres
“base”. Således vil deres tilknytningsgrad til en større
gruppe af elever være højere end i indskolingen (op til
100 elever), men rumligt set vil de stadig have en base i
afdelingen, hvorfra de mødes og arbejder i flere fag, og
derfra bevæger sig videre ud til de øvrige laboratorier
og værksteder i løbet af skoledagen, når projekterne
kræver det.

Deres sociale kompetencer, evner til at læse pædagogiske koder, såvel som deres evne til at samarbejde,
tage ansvar og strukturere deres eget arbejde, må på
disse trin forventes at være veletablerede, og de kan
derfor overskue at bevæge sig mellem og interagere
med større grupper, end de kunne på mellemtrinnet.
Samtidig er fagrækken udvidet yderligere, hvilket betyder, at der vil være flere forskelligeartede værksteder
og faglaboratorier med mere komplekse indretninger,
værktøjer, maskiner, etc, som de studerende må bevæge sig rundt i mellem alt afhængig af arbejdets art.
Det er derfor også forventeligt, at de vil opholde sig i
mange forskellige lokaler i løbet af dagen.
I kraft af deres kognitive niveau samt personlige udvikling, kan denne elevgruppe overskue mere differentirede og multifunktionelle rum og rammer, og de har
ikke brug for en egentlig fast base, hvor de er hjemmehørende, hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt i et
arealpersspektiv, da undervisningen på dette niveau er
mere indvidualiseret, hvor elevgrupper blander sig på
tværs i kraft af valgfag og interessegrupper. Der skal
dog være et område ved indgangen til denne afdeling,
hvor eleverne mødes med deres teamledere om
morgenen, og igen samles ved skoledagens afslutning.
Ved morgensamlingen gennemgår de forskellige
elevteams dagens program og aktiviteter med deres
teamledere, og de bevæger sig derefter rundt i mellem
de lokaler og laboratorielærere i afdelingen, som er
knyttet til det eller de igangværende projekter.
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Rumlig organisering
kompleksitet

udskolingsafdeling

kognitivt niveau

diagram for hele udskolingen

antal rum
og størrelse

der
ore
grupperum

faglaboratorier

rob
teamleder
kontorer

ælles
r afd
art/s
garderober

mellemtrinsafdeling
diagram for årgang

udstilling

scene

værksteder

lounge
fællessamling
for afdeling
start/slut

scene

faglaboratorier

konference
rum

lounge

grupperum

værksteder

indskolingsafdeling
diagram for hele indskolingen

garderobe

årgangsbase
team 1-4

garderobe

team 1
base

team 2
base

teamleder
kontorer
scene

fælles
værksted

udstilling

teamleder
kontor

lounge

konference
rum

garderobe

garderobe

team 4
base
Fig. 15

grupperum

team 3
base

garderobe

alder
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Rum og rumligheder

Fællesrum
Disse må skal være tilstede i samtlige afdelinger

Disponering og
organisering

Produktionsrum
Dette rum er indrettet på lærernes forberedelse af bl.a.
undervisningsmateriale
Interiør: papirmaterialer, kopimaskine, kontorartikler, tavler.
Nøgleord: tilgængelighed, effektivitet, stabilitet

Scene
Dette areal er en regulær scene, der findes i hver afdeling. Her kan
afdelingens elever optræde og fremvise for resten af årgangen. Der
skal her være plads til at samle et helt trin (op til 100 elever).
Interiør: gulvplads, hævet scene, scenelys, rekvisitrum, sminkerum.
Nøgleord: samling, formidling, optræden, synlighed.

Grupperum
Disse rum findes i mangefold på hver afdeling. Rummene er indrettet til,
at mindre grupper kan mødes omkring et bord i forbindelse med gruppearbejde eller møder.

Niveauindelingerne beskriver måden og graden, hvorpå det
enkelte rum eller rumlighed er knyttet til de øvrige rum, fra et
arkitektonisk rumligt perspektiv.

Konferencerum/lærermøderum
Dette rum er indrettet til dialoger mellem grupper af lærere op til
15 personer. Fx. årgangsteams.

Interiør: mødebord, stole, projektionsmulighed.
Nøgleord: privathed, øjenkontakt, dialog, samarbejde, fordybelse.

På Niveau 1 er rummet kendetegnet ved en tydelig afgrænsning
fra de øvrige omkringliggende rum og arealer. Graden af visuelle
og auditive forstyrrelser fra de omkringliggende arealer er lav.

Interiør: konferencebord, projektionsmulighed, tavler.
Nøgleord: dialog, sparring, fællesskab, privathed, øjenkontakt.

På Niveau 2 er rummets sammenhæng med de omkringliggende
rum og arealer højere, omend det stadig er tydeligt, hvor rummet
starter og slutter.

Loungezoner
Disse zoner og områder er beregnet til mere uformelle aktiviteter og
socialiseringer. Eleverne kan finde ro og fordybelse her. Zonerne skal
kunne facilitere elevforberedelse, såvel som afslapning og hvile.

Elevmentorrum
Dette rum er indrettet på de ugentlige møder mellem elevmentorerne og
deres gruppe af elever.

På Niveau 3 er rummets sammenhæng med de omkringliggende
rum og arealer høj, og kan endda være sammenflydende, så der i
højere grad kan være tale om zoner og ‘rumligheder’ end deciderede rum. Her er den visuelle og auditive støj højere end i de øvrige
rum og arealer.

Interiør: rundbord, projektionsmulighed. tavler, blødere siddeinteriør.
Nøgleord: dialog, tryghed, præsentation, formidling, sparring, øjenkontakt.

Niveau 1

Lav tilknytningsgrad, lav transparens, høj
afgrænsning

Teamleder- og lærerkontorer
Disse rum er indrettet til hver enkelt laboratorielærer eller teamleder. Teamledernes kontorer ligger opad hinanden eller de deler kontor. Kontorerne
ligger i direkte nærhed af deres elevårgang. Laboratorielærerkontorerne
ligger i direkte nærhed til dennes laboratorium eller værksted.
Interiør: arbejdsbord, opbevaring, værktøjer, lænestol, tavler.
Nøgleord: privathed, personlighed, forberedelse, fordybelse.

Niveau 2

Niveau 3

Medium tilknytningsgrad, semi-transparens,
medium afgrænsning

Høj tilknytningsgrad, høj transparens,
lav afgrænsning

Udstillingsrum/zoner
Disse rum og zoner er beregnet til at sætte elevernes produktioner på
display. Der er både tale om deciderede zoner - men også vægflader skal
indregnes her.
Interiør: store vertikale flader, spotbelysning, udstillingsmontrer.
Nøgleord: synlighed, varme, tydelighed, fleksibilitet.

Interiør: lave, bløde møbler, punktbelysning, tæpper.
Nøgleord: afslapning, mødepladser, uformel socialisering, forberedelse.

Toiletter
Der findes toiletfaciliteter på hver eneste afdeling. Toiletterne deles af både
elever og lærere på afdelingen.
Interiør: aflukkede toiletbåse, håndvaske, spejle.
Nøgleord: privathed, tryghed, renlighed, skønhed.

Fordybelsesrum/zoner
I disse zoner kan eleverne trække sig helt tilbage fra fællesskabet og finde
plads til ro og fordybelse.
Interiør: små borde, punktbelysning, differentieret siddeinteriør.
Nøgleord: afskærmning, privathed, fordybelse, ro.

Elevgarderobe
I hver afdeling findes elevgarderober. Hver elev har deres eget private
locker, hvor de kan opbevare deres overtøj, udesko/indesko, uv-materialer,
personlige ejendele.
Interiør: Låsbare elevskabe, knager, bænke.
Nøgleord: sikkerhed, tilgængelighed, privathed.
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En mangfoldighed af rum og
rumligheder
I Læringshuset forlades idéen og princippet om det traditionelle klasseværelse og
faglokalet. I stedet tænkes skolens primære
læringsrum som henholdsvis ’faglaboratorier’ og ’værksteder’. De adskiller sig ved, at
faglaboratorierne er designet på baggrund
af fagets indholdsbestemmelser og vidensdiskurs, mens værkstederne er designet
på baggrund af de arbejdsmetoder der er
kendetegnet ved projektbaseret læring,
STEM, 21st Century Learning skills og
design-thinking.
Derudover består skolen af en række andre
rum og rumligheder. Alle rum er kendetegnet ved en tydelig identitet; det vil være
let for eleven at læse og afkode, hvilke
aktiviteter og adfærd der er hensigten med
rummet. Et andet kendetegn ved Læringshusets rum er dets store variation i størrelser: fra de helt store fællesrum med plads til
flere hundrede, over faglaboratorierne der
kan huse op til 30 personer, til de helt små
grupperum eller nicher, hvor 2-4 personer
kan sidde sammen i fordybelse og samtale.
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VÆRKSTED/MAKERSPACE/FABLAB
FABLABORATORIER
Faglaboratoriet er det ene af de to primære læringsrum på skolen. Disse
er kendetegnet ved at være indrettet på baggrund af fagets vidensdiskurs.
Dvs. fagets kultur og tilgang til verden træder tydeligt frem i rummet.
Her emmer det af faget.
Nøgleord: Kulturelle artefakter, differentieret møblement og interiør.
Plads til opbevaring; hylder og skabe. Semi-transparens.

Værksteder eller Makerspaces og Fablabs findes i hver afdeling, samt i
frontstage. Det er i disse rum, eleverne virkelig kan arbejde hands-on både
med nye digitale teknologier såvel som mere traditionelle maskiner, materialer
og værktøjer. Disse rum er designet på arbejdsmetoder fremfor fag, og kan
derfor benyttes af samtlige af skolens fag i forbindelse med elevernes projekter. Rummene er bl.a. kendetegnet ved et solidt interiør, direkte adgang til
udearealer samt ståborde. Det er ikke her, man sidder og læser.
Nøgleord: Industrielt, maskiner, digital teknologi, massive borde og interiør. Kraftigt arbejdslys. Plads til opbevaring; hylder og skabe.
Høj transparens.

MEDIE- OG DIGITAL TEKNOLOGILABORATORIUM
Som følge af kompleksitetsgraden af nye digitale medier er det nødvendigt
med et laboratorium udelukkende beregnet til at arbejde med digitale teknologier. Rummet er kendetegnet ved at have stærke computere, og indeholde
en bred vifte af digitale teknologier, som eleverne kan afprøve og anvende
ind i projekter. Rummet er at betragte som et faglaboratorium på linje med
skolens øvrige faglaboratorier. Der findes et medierum i alle tre afdelinger,
indrettet specifikt til aldersgruppen:
Nøgleord: Stærke computere, digitale værktøjer og maskiner, masser af
arbejdsbordplads, skabe og reoler. Høj transparens.

GRUPPERUM
Skolen rummer et utal af grupperum designet til at danne ramme om gruppearbejde i mindre grupper. Møder i større grupper foregår i skolens ’konferencerum’. Grupperummene findes både på de enkelte afdelinger forbeholdt
lærere og elever, samt i Frontstage hvor de også kan bookes og benyttes af
lokalbefolkningen.
Nøgleord: Mødebord, storskærm, koncentreret belysning. Semi-transparens.
Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram
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KONFERENCERUM
LÆRERKONTOR
Enhver af Læringshusets lærere og fagpersoner, har deres eget kontor/
arbejdsrum. De 2 teamledere for en årgang har deres kontorer i direkte
forlængelse af hinanden, og på mellemtrinnet inde i selve årgangsbasen.
De resterende lærere har deres kontor i direkte forbindelse med det faglaboratorium eller værksted som de er tilknyttet og bestyrer.
Nøgleord: Privat, personligt, bordplads, plads til møder, reoler, hylder og
skabe. Semi-transparens.

I hver afdeling findes et konferencerum. Konferencerummet skal facilitere
møder på op til 15 personer. Det er her elevmentorerne mødes med deres
elevgruppe én gang om ugen. Rummene kan også bruges som mødelokaler
for lærere. Konferencerummene i frontstage kan også bruges og bookes af
borgere. Rummet er kendetegnet ved at indeholde ét stort bord med plads til
15 personer, og en storskærm. Alternativt kan rummet have amfi-form, hvor
individerne er placeret i en rundkreds. Stolene har ikke hjul på i dette rum.
Nøgleord: Øjenkontakt, storskærm og bordplads. Lav/semi-transparens

ELEVGARDEROBE
FÆLLESRUM
I hver afdeling (indskoling, mellemtrin, udskoling) findes et større fleksibelt
indrettet fællesrum med masser af gulvplads, hvor der er rum for mange
mennesker og mange forskellige aktiviteter. Dette fællesrum kan med fordel
indeholde rummet ”scene”, og udstillingszoner, etc.
Nøgleord; Fleksibilitet, høj transparens, differentieret interiør, multifunktionalitet, differentierede lyssætninger, god plads til udstillinger.
Høj transparens
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Samtlige elever har deres eget private elevlocker, der kan aflåses. Her kan de
opbevare deres udesko, overtøj og de bøger og materialer, de ikke har brug for at
slæbe med rundt. Garderoberne er placeret ved indgangen til årgangenes baser,
og kommer derved til at fungere som en transitionszone, hvor eleverne så at sige
klæder om til dagens skolearbejde. Elevgarderober mindsker tyveri og sikrer et godt
indeklima, ved at overtøjet ikke hænger på gange og i læringsrum.
Nøgleord: Privathed, sikkerhed, plads, tilgængelighed. Høj transparens.
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KANTINE/CAFÉ
En rummelig og velfungerende katine styrker elevernes følelse af fællesskab,
samtidigt er det muligt at opdyrke en god ernæringsdannelse gennem madordninger. Spisesituationen flyttes ud af læringsrummene med et bedre indeklima og hygienje til følge. Kantinen skal kunne huse en hel årgang, hvor alle
kan sidde ved borde og spise samtidig. I direkte forbindelse til kantinen findes
folkekøkkenet, og det køkken hvor faget madkundskab er hjemmehørende.
Efter lukketid vil kantinen fungere som café og folkekøkken.
Nøgleord: Mange differentierede siddemuligheder, siddekroge, god gulvplads. Stole uden hjul. Høj transparens.

SCENE
Læringshuset indeholder både små scener på hver afdeling, og én stor scene
i Frontstage til større teaterforstillinger, koncerter, foredrag, m.m. Scenen er
kendetegnet ved, at alle nødvendige elementer er tilstede for en fleksibel brug;
Scenelys, lydanlæg, tilstødende rekvisitrum og garderobe samt scenetæpper
og plads til tilskuere foran scenen.
Nøgleord: Autentisk, multifunktionelt, hævet gulvhøjde, talerpult, biograflærred, storskærm. Høj transparens

UDSTILLINGSRUM
LOUNGE
Læringshuset indeholder mange loungeområder. Områderne der er kendetegnet ved en vis afskærmethed enten i form af placering eller valg af interiør,
skal danne rammen om forskellige former for fordybelsesarbejde, sparring og
uformelle samtaler mellem elever og lærere. Disse findes både på de forskellige elevafdelinger og i Frontstage samt i skolens bibliotek/PLC
Nøgleord: Fordybelse, blødt interiør, samtale, læselys, lave borde, lænestole. Semi-transparens
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Læringshuset må rumme et utal af udstillingsrum/gallerier og showrooms,
både i frontstage såvel som i backstage. Frontstage udstillingsrum er designet
til større udstillinger, mens udstillingsrummene i backstage er mindre.
Udstillingsrum er også at forstå som vertikale flader, hvormed det er essentielt
at medtænke dem i grunddesignet af skolen.
Nøgleord: Store flader, fleksibelt møblement, multiple displaymuligheder,
spotlys. Høj transparens
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Bevægende
rum
Menneskekroppen er ikke designet til at sidde
ned i længere perioder ad gangen, men fungerer
bedst, når den er i bevægelse hen over hele
dagen. I vores moderne samfund er dette forhold
dog udfordret, da stillesiddende arbejde fylder
mere og mere. Et forhold som danske skoler ikke
for alvor har formået at agere modkultur til, og
som ikke løses med to ugentlige aktivitetstimer.
Læringshuset i Nærheden vil tage denne tendens
alvorligt og gennem både arkitekturen og undervisningsformerne sikre, at elevernes kroppe er
i bevægelse hen over hele dagen. Der kan desværre iagttages en dokumenteret stigning i
antallet af overvægtige børn. I de seneste 30 år
er antallet af overvægtige børn og unge tredoblet i Danmark, og vi ser i dag, at hver 6. barn vejer
for meget, når de starter i skole. En andel der
svarer til 112.382 elever.
Årsagerne menes, at findes i en stigning i stillesiddende aktiviteter, en manglede ernæringsdannelse, et fald i børnenes fritidsaktiviteter fra
12-årsalderen, samt et øget skærmforbrug blandt
børn og unge.

46

[Rummets Sprog] og Høje-Taastrup Kommune

Der er mange måder at komme fra A til B på, både når man skal bevæge sig
fra en etage til en anden, og når man bevæger sig vertikalt ad eksempelvis
gangarealer. Læringshuset i Nærheden vil derfor rumme et utal af invitationer til at bevæge sig frem på alternative måder. Legende rum der sætter
kroppen i bevægelse.

En jævn bevægelse henover dagen, øger elevernes blodcirkulation og ilttilførsel til hjernen, og styrker derved deres koncentrationsevne og mindsker
træthed.

En gentænkning af trappen som forbindelsesled mellem to etager i en bygning, er en oplagt mulig for at øge elevernes kropslig aktivitet på en sjov og
legende måde.
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“Kroppen bevæger
tanken”
— Kasper Kjeldgaard Stoltz, MA (ed) [RUMMETS SPROG]

Udearealer
Udearealerne omkring Læringshuset vil ligeledes rumme et utal af muligheder for kropslige aktiviteter, formelle såvel som uformelle. Læringshuset har i kraft af det omkringliggende nærmiljø og naturarealer,
oplagte muligheder for at skabe inviterende og aktiverende udearealer,
der både kan bruges direkte ind i den daglige undervisning og samtidig
skabe rige muligheder for, at eleverne på egen hånd kan bevæge sig på
utallige måder.

En britisk undersøgelse viser, at hvis børn hver dag står op og arbejder i
bare 3 af de otte timer de er i skole, ville det svare til en merforbrænding i
størrelsesordnen af 7 marathons pr. år. Benden, et. Al. (2014). Derfor er princippet om et differentieret interiør og møblement en nøglefaktor, således
at rummene inviterer til at eleverne kan indtage mange forskellige kropspositioner i løbet af skoledagen. Dette må tænkes ind allerede i arkitekturen
og de byggemæssige forhold.
Ingen læringsrum i Læringshuset vil derfor blot indeholde 24 ens borde
og stole, men derimod bestå af en række forskellige typer af inventar, der
gør det muligt for eleverne at indtage forskellige kropspositioner gennem
undervisningen.
Dette designprincip understøtter ligeledes projektbaseret undervisning,
der i sin natur gør brug af mange forskellige undervisningsformer og faglige
aktiviteter, der kræver forskellige typer af interiør og rum, og samtidig afstedkommer et højere kropsligt hen over dagen end traditionel klasseundervisning.

7 områder for øget kropslig aktivitet i
Læringshuset.
Indendørs fællesarealer
De indendørs fællesarealer må tænkes således, at de sætter kroppen i
bevægelse gennem rumlige ”forhindringer” og niveauforskelle (se principperne for biomimetisk arkitektur s. 32), samt et utal af invitiationer til
at bevæge sig frem på alternative måder.
Læringsrumsinteriør
Hvert enkelt læringsrum må indrettes efter princippet om, at eleven
skal kunne indtage så mange forskellige kropspositioner som muligt, og
rummene skal imødekomme, at børn har forskellige behov på forskellige tidspunkter mht arbejdsstillinger. Også dette vil være med til at øge
elevernes bevægelsesfrekvens gennem alle undervisningstimer.
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Rumstrukturelle principper
Den klassiske og traditionelle danske struktur, hvor hverdagen er centreret omkring klasselokaler, afstedkommer, at eleverne opholder sig i det
samme lokale, på den samme stol, ved det samme bord, i op til 80% af
deres skoleuge. Klasselokalet og hjemmeklasseprincippet er derfor også
den rumstruktur, hvor nødvendigheden af bevægelse er aller mindst. I
Læringshuset vil bygningerne derimod indrettes med mange forskellige
typer af læringsrum og rumligheder, der er tilpasset forskellige typer af
læringsaktiviteter og arbejdsformer, der dermed også afstedkommer, at
eleverne vil bevæge sig langt mere hen over dagen, da de sjældent vil
skulle opholde sig i det samme læringsrum over en hel dag.

Undervisningsmetoder
I et kropsligt perspektiv, er traditionel klasseundervisning den mest
passive form for undervisning, der findes, da den er baseret på stillesiddende aktiviteter som at læse, lytte, tale og skrive. Projektbaseret undervisning derimod er, qua sin metodik, en undervisning, hvor eleverne er i
bevægelse hen over hele dagen, da en sådan undervisningform rummer
langt flere forskellige faglige aktiviteter og dermed også mere kropslig
aktivitet.
Efter skole sportstilbud
Læringshuset vil i samarbejde med lokale aktører og klubber, kunne tilbyde eleverne en række forskellige tilbud efter endt skoletid. Kommunen
rummer allerede en række muligheder for fysiske fritidsaktiviteter, og
Læringshuset vil sikre et struktureret og veletableret samarbejde med
disse.
Undervisningsfag
Læringshuset vil bl.a. i form af tilvalgsfag kunne tilbyde kurser og forløb
afhængigt af klassetrin, i eksempelvis drama, dans, parcour, m.m, der
yderligere vil udvide mulighederne for, at eleverne kan arbejde kropsligt
samt styrke deres fysiske velfvære.
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Mellem motion,
leg og læring
Skov og vand har vist sig at have en meget positivt effekt på
menneskets velvære. Naturlige omgivelser dæmper stress, øger
produktionen af lykkestoffet ‘Serotonin” og inviterer naturligt
til fysisk bevægelse. Derfor skal skolens udearealer i høj grad
rumme så mange af naturens egne elementer og rumligheder
som muligt. Disse skal didaktiseres således, at de også kan
facilitere og invitere til sociale og mere formelle faglige
aktiviteter. Uderummet skal ikke være et appendix til skolens
indendørs læringsrum, men ses som en udvidelse, et ekstra
læringsrum, der kan inddrages og bidrage til både det faglige
indhold og differentierede undervisnings- og arbejdsformer.

Læring

Leg

Et af uderummenes altoverskyggende kvaliteter, er
dets evne til at bringe autenticitet ind i undervisningen.
Uderummet skal rumme faciliteter, der gør det let og
ligetil at arbejde med en mere hands-on approach og
danne ramme om en reel “maker-kultur”, hvor eleverne
arbejder i producerende praksisfællesskaber, der er
autentiske og meningsfulde. At lære at bygge et bål skal
ikke ses som en aktivitet løsrevet fra skolens formelle
curriculum, men anvendes direkte ind i fag som biologi,
fysik/kemi og natur/teknik. ‘Bålet’ kan til med også åbne
for samfundsfags- og historiebaserede samtaler om tidligere civilisationers evolutionære udvikling, hvor ilden
har spillet en central rolle. Sidst men ikke mindst, kan
bålpladsen fungere som et fænomenalt fællesskabsskabende rum.

Motion

af. De små bladskud kan bruges i salater, og barken kan
bruges til at lave papir af. Så her kan uderummet være
en stor ressource for faget ‘madkundskab’.
Sidst, men ikke mindst, er ’skoven’ også et vidunderligt
legerum med dets utallige invitationer til motion og lege;
hulebyggeri, klatring, fangeleg, etc. Derfor skal skolens
udearealer, såvel som indearealerne er det, være et rum
eleven kan gå på opdagelse i. Et rum der ikke afslører
sig, eller kan aflæses på én gang fra én vinkel.
Et labyrintisk rum. Et rum der inviterer til undersøgelser og interaktion. Et rum der inviterer til at blive
brugt, taget i anvendelse, og som hele tiden byder
på nye udfordringer og forhindringer.

’Skoven’ kan også være et meget værdifuldt læringsmiddel. F.eks. kan birketræer bruges direkte ind i madkundskab; her af kan udvindes birkesaft til at lave birkesirup
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“Undervisningen i naturen gav i langt højere
grad eleven taletid, og de gjorde automatisk
brug af en undersøgende tilgang til stoffet, i
modsætning til den mere fremstillende form
der fandt sted i klasselokalet, hvor læreren
samtidig havde det meste af taletiden.”
— Efter Herholdt, 2003

49

[Rummets Sprog] og Høje-Taastrup Kommune

Pædagogisk-arkitektonisk princip- og konceptprogram

13

Udearealer / didaktiserede uderum

Seks essentielle
rumligheder i
skolens uderum
Uderummene rummer en fantastisk mulighed for et
væld af uformelle såvel som formelle aktiviteter, som
indenrum aldrig vil kunne tilbyde. Derfor er det essentielt, at Læringshusets uderum bliver tænkt med som
en integreret del af skolens indendørs læringsrum, og
er bevidst ”designet” til at kunne facilitere mange forskellige typer af adfærd og aktiviteter. Det må være
labyrintisk rum, der inviterer til at gå på opdagelse i,
hvor eleverne vil konfronteres med mange forskellige
typer af sanseoplevelser og læringsaktiviteter.

Rum til fysiske udfordringer

Rum til autentisk produktion

Rum til kreativitet

Når børn leger frit, er det altid en bevægelse
på kanten af noget. Her finder de den helt
rette modstand, der øger deres egen bevidsthed om kropslighed og kropslige formåen.
Derfor må skolens udearealer byde på en
mangfoldighed af kropslige udfordringer.
Også her er ‘skoven’ et formidabelt rum for
fysisk aktivitet og kropslige udfordringer.

Skolehaver, frugtplantager, etc., er en meget
værdifuld pædagogisk og didaktisk ressource.
Disse rum kan indgå aktivt i en lang række
fag; madkunskab, biologi, natur/ teknik, geografi og fysik/kemi. Skolehaver indeholder
yderligere en unik mulighed for at inddrage
lokalbefolkningen i skolens verden, og give
f.eks. pensionister en mulighed for at indgå i
et livgivende praksisfællesskab med skolens
elever.

Skoven er én stor byggeplads, og indeholder
i sig selv de nødvendige materialer for et utal
af produktioner og undersøgelser. Her kan
eleverne gå på opdagelse, og rummet kan
indgå som læringsressource i både biologi,
natur/teknik, billedkunst, håndværk/design,
geografi og madkundskab.

Rum til leg og motion

Rum til fordybelse

Rum til undersøgelse

Smukke uderum styrker børns koncentrations- og fordybelsesevne. Derfor må udearealerne også indholde en mangfoldighed af
hjørner og steder, hvor eleverne kan trække
sig tilbage og eksempelvis nyde en god bog.

Udearealer bør være så autentiske som
muligt, således at eleverne har let og hurtig
adgang til forskellige naturlige miljøer og
biotoper, der kan fungere som undersøgelsesrum og feltstudier for bl.a. biologi
og fysik/kemi.

Udearealerne
skalleg
også rumme
en mangRum til
og motion
foldighed af invitationer til elevernes mere
uformelle og ustrukturerede lege og fysiske
aktiviteter.
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Zone 3: I denne zone er rummet kendetegnet ved at
indbyde til mange forskellige typer af ikke-rammesatte aktiviteter, der i høj grad inviterer til uformel
leg og motion. Her skal der være mulighed for, at
eleverne klatrer i træer, bygge huler, lege fangeleg,
gemmeleg, etc. Rummet er i et designmæssigt
perspektiv, det tætteste vi kommer på natur med
dets ustruktureret ’interiør’.

Zone 3

Zone 2: I denne zone er vi udenfor, men ’rummet’ er
indrettet, så der kan forgå mange forskellige typer af
formelle læringsaktiviteter i direkte tilknytning til undervisningen. Det er her vi finder orangeriet, skolehaver, byggepladser, bålpladser, udeværksteder, etc.

Zone 2

Zone 1: I denne zone ligger skolens hovedbygning,
og det er her vi finder overgangen mellem ude
og inde. En overgang der kan ”skrues” på som vist
på figur 17, side 52. Læringshusets ”mure” ud til
naturen omkring skal være kendetegnet ved en
høj grad af transparens, opnået gennem store glaspartier, så overgangen mellem ude og inde bliver
så ”usynlig” som muligt.

Zone 1

Natur / uorden

Kultur / orden

blød programmering

hård programmering

Fig. 16
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Udearealer / didaktiserede uderum

Mellem inde
og ude
Læringshuset arkitektur skal tænkes mod en stærk
transparens og sammenhæng mellem inde og ude.
Når vejret tillader det, kan grænsen mellem inde og
ude ophæves helt, og det indendørs læringsrum vil
kunne udvide sig og flyde sammen med det udendørs læringsrum.
Når vejret ikke tillader det, kan læringsrummenes
skærmes og væggene lukkes til, uden at lukke
dagslyset ude og samtidig bibeholde elevernes
fornemmelse af at være forbundet til de udendørs
omgivelser.

Fig. 17
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Noter
1. Børnerådet, 2009. Skoletoiletter 2009. Red. DCUM, Holst, L. R, m.fl.
2. Undervisningsministeriet, 2015. Trivsel i Folkeskolen. UVM
3. UNHCR, 2015. Global Trends - forced displacement in 2015
4. UNICEF, 2015 https://www.unicef.dk/fakta-om-boern-i-danmark
5. Praktikmodellen er inspireret af High Tech Hhig, som den er beskrevet i
Stephen, D, 2013
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