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Arkitektoniske bygninger 
  

 

 

 

 

 

 
Tilhørende elevark: Arkitektoniske bygninger  
 
I dette forløb skal eleverne arbejde med arkitektur og berømte bygninger. 
De skal skaffe sig viden om berømte arkitekter, bygningsværker og disses 
historie, og skal bygge en genkendelig minimodel af den bygning, de har 
valgt.  
 
Introduktion 
Som introduktion til emnet er det oplagt at tale om, hvilke berømte 
arkitektoniske værker/bygninger, eleverne allerede har kendskab til.  
De kan fortælle om steder, de selv har besøgt, lokale bygningsværker og om steder, de drømmer 
om at se. Der er inspirationsbilleder i elevarket, så eleverne kan få en idé om hvilke muligheder, 
der er at arbejde med. Lav en fælles liste på tavlen over berømte bygningsværker.  
Det anbefales, at eleverne arbejder i grupper af 2-4 elever. Lad eleverne vælge sig ind på den 
bygning, de vil lave, og lad dette være styrende for, hvem der kommer i gruppe sammen. 
 
Arbejdsfase 
Efter introduktionen og idefasen skal eleverne selv i gang med det praktiske arbejde. 

• Når eleverne har besluttet hvilket bygningsværk, de vil lave, skal de lave en fyldestgørende 
plan for deres arbejde. 

• Der skal besluttes hvilke materialer, de ønsker at arbejde med, hvor stor en bygning de vil 
lave, og de skal lave en skitse over deres byggeri. 

• I arbejdsprocessen vil det være godt, hvis eleverne tager nogle billeder af deres 
progression, som de kan bruge til deres fremlæggelse. Giv gerne mulighed for, at der kom-
mer refleksioner med i fremlæggelsen; hvad lykkedes, og hvad lykkedes ikke? 

• Eleverne skal løbende arbejde på deres præsentation, mens de fremstiller deres mini-
model, og de skal søge information og billeder af deres valgte bygningsværk. 

• Eleverne kan vælge at lave en digital præsentation eller lave en planche. 
 
Differentieringsmuligheder 
Der kan differentieres i, hvor meget, der skal gøres ud af fremlæggelsen, men det er godt, hvis 
eleverne selv skal finde viden om det, der er kendetegnende for deres bygning. 
Historie. I kan arbejde med arkitektur generelt, men der kan også vælges at arbejde med 
bygninger indenfor en bestemt tidsperiode, så eleverne får en mere specifik viden om en bestemt 
kultur, tid eller retning. 

  4.-6. årgang                    10-12 lektioner 

Elevmål 
Jeg kan skaffe mig viden om berømte arkitekter og bygningsværker. 
Jeg kan arbejde med at bygge en genkendelig minimodel. 
Jeg kan lave en fremlæggelse af mit projekt. 
 

 

Materialeliste 

”Skrammel” Papkasser Limpistol Akrylmaling  
Ispinde Tændstikker Hobbyknive Pap/karton/papir o. lign. 
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Matematik. Opgaven kan bruges tværfagligt med matematik, hvor eleverne skal arbejde med 
deres bygning i et bestemt målestoksforhold. 
 
Evaluering/tegn på læring 
Elever skal kunne lave en præsentation af deres valgte bygningsværk med udgangspunkt i det 
udleverede elevark. De skal sætte sig ind i kendetegn, tidsperioden, arkitekten og bygningens 
funktion. Samtidig skal de fremvise en model, der ligner det bygningsværk, de har arbejdet med. 
 
 

Inspirationsbilleder 
 

    
Forskellige materialer kombineres, når byggeriet står på. 
Her er elever i gang med at konstruere Eiffeltårnet, Anne Franks hus, Bella Sky og The White House. 

 

  
Operahuset i Sidney.                      The White House i Washington.  
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En arbejdsproces med Frihudsgudinden og Big Ben. 
Frihedsgudinden har er ”skelet” af flamingo og udenpå er blå/grønt silkepapir klistret på med flydende lim. 

 

   
Anne Franks hus.                    Eiffeltårnet.               Rundetårn.  
 

Mål 
 

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 

Skulptur og arkitektur: 

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

 
Udstilling og formidling: 

• Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i 
kulturprojektor og har viden om kulturelle normer og 
værdier. 

Elevmål 
Jeg kan skaffe mig viden om berømte 
arkitekter og bygningsværker. 
 
Jeg kan arbejde med at bygge en 
genkendelig minimodel. 
 
Jeg kan lave en fremlæggelse af mit projekt. 
 

 


