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Drømmeværelset 
 

  

 

Forslag til tværfagligt arbejde: 

Forløbet kan med fordel kombineres med Mattips matematikforløb ”Mit drømmeværelse.”  

Opgaverne er vedlagt forløbet, men findes også til fri download på mattip.dk - vælg Mellemtrin, vælg 

Forløb, vælg Blandet (projekter). 

 

I dette forløb skal eleverne arbejde med en personliggørelse af et rum. Hvert rum/værelse skabes 
ud fra et bestemt tema. Eleverne skal bruge deres fantasi og kreativitet til, hvordan da kan lave 
noget, der ligner og symboliserer de møbler o. lign., de vil indrette deres værelse med. 
 
Introduktion 
I opstarten kan der vises billeder af forskellige rum og værelser. Der kan snakkes om, hvad et 
drømmeværelse er for dem. Eleverne kan få mulighed for at komme med ideer til forskellige 
temaer, der kan være på et drømmeværelse. Skriv disse ned på tavlen. Efterfølgende vælger hver 
elev et tema, som de vil lave et drømmeværelse over. Her er nogle eksempler: 
 
Gaming 
Hunde  
Bungyjump 
Gammeldags 
Hyggeværelse  
Klatreværelse 
Moderne 
Lynet McQueen 
Fodbold 

Natur og skov 
Disney 
Disco 
Hotelværelse 
Prinsesseværelse 
CSGO 
Dyr 
Undervandsliv 
Legeland 

Sport 
Byliv 
Rummet 
Harry Potter 
Trampolinpark 
Smart home 
Katte 
Strand 

 
Arbejdsfase 

• Når eleverne har valgt et tema, skal de i gang med at lave en skitse over deres værelse. 
Er der forud arbejdet med det matematiske forløb, tages der udgangspunkt i de opgaver og 
tegninger, der hører dertil.   

• Eleverne får udleveret en stor kasse, som de skal bygge værelset i. 

• Eleverne skal måle kassen, så de kan regne ud, hvilket størrelsesforhold de skal arbejde i 
for at opnå de rigtige forhold mellem møbler og selve rummet. 

• Der skal lægges vægt på en udførlig skitse, hvor eleverne skal beskrive hvilke farver og ma-
terialer, de vil bruge. 

Materialeliste 

Papkasser       Limstifter       Limpistoler  Kasser 
Kartoner       Flamingo       Flamingokugler Tape 
Sakse        Stof       Tapetrester  Æsker 

  Elevmål 
Jeg kan designe med udgangspunkt i idegenerering.  
Jeg kan arbejde med at bygge og konstruere mit drømmeværelse. 
Jeg kan kombinere forskellige materialer. 
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• Skitsen skal være så detaljeret, at de ved, hvad det er, de vil bygge/konstruere, før de går i 
gang. 

• Når skitsen er godkendt, skal eleverne i gang med at konstruere deres drømmeværelse. 

• Papkassen skal males eller ”tapetseres”, før indholdet begynder at blive placeret. 

• I drømmeværelset skal der være: 
o Seng 
o Bord 
o Skrivebord 

o Belysning 
o Gardiner 
o Tæpper 

 

Størrelsesforhold 
Der kan frit vælges, hvor meget der skal gøres ud af arbejdet med størrelsesforhold. Forløbet kan 
jo kobles tværfagligt sammen med matematik, hvor der arbejdes i et nøjagtigt størrelsesforhold. 
Der kan også lægges vægt på idegenereringen og knap så meget på størrelsesforholdet. Dog kan 
det være godt at gøre opmærksom på, at eleverne skal bygge drømmeværelset i et forhold, der er 
i nogenlunde overensstemmelse. 
 
Evaluering/tegn på læring 

• Eleverne skal fremlægge deres projekt og drømmeværelse.  

• De skal fortælle om, hvilket tema de har valgt og hvorfor. 

• De skal fremvise deres model af drømmeværelset og fortælle, hvordan de har bygget 
”møblerne” m.m. 

• Det vil være flot, hvis eleverne laver en udstilling af deres drømmeværelser, hvorved deres 
tanker om projektet er beskrevet. 

• Eleverne kan også lave en digital præsentation af deres arbejdsproces og færdige projekt, 
som de kan vise for hinanden. 

 

Inspirationsbilleder 
 

  
Der tegnes skitser af drømmeværelset. 

 

  
Det er sjovt, når der arbejdes i større papkasser: Det bliver lidt lettere at indrette værelset og lave nogle fine møbler. 
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Der bygges TV og computerskærme. Der er tænkt på mange sjove, spændende og flotte detaljer. 

 

  
En fin ”højseng”. 
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Et rigtigt fodboldværelse med mål og sengetæppe med fodboldprikker. 

 

  
Discoværelset har fået egen DJ-pult, discokugle og masser af plakater på væggene.  
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Et værelse til en gamer. Der er tre skærme og spilplakater på væggene. 

 
Mål 
 

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 
Skulptur og arkitektur: 

• Eleven kan fremstille billeder med 
arkitekturelementer og har viden om 
arkitekturelementer. 

• Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen 
planlægning og har viden om sammenhæng mellem 
form og funktion i bygninger. 

 
 

 

Elevmål 
 
Jeg kan designe med udgangspunkt i 
idegenerering.  
 
Jeg kan arbejde med at bygge og konstruere 
mit drømmeværelse. 
 
Jeg kan kombinere forskellige materialer. 
 
 
 

 


