
TIP EN 13’er - HVORDAN PÅVIRKES MENNESKER AF ARKITEKTUR?

1 X 2 GRUPPENS 
SVAR

KORREKT 
SVAR

1 Man heler hurtigst efter en operation, 
hvis man er indlagt på en 
hospitalsstue med direkte udsigt fra 
hospitalssengen til…

Tivoli en 
murstensvæg træer

2 Kroppen reagerer mest stresset, når 
man er i et rum, som…

man ikke kan se 
ud af, fordi der 
ikke er nogen 

åbninger
har betongulve har vinduer fra 

gulv til loft

3 Hvis man til fods skal krydse en vej 
med meget biltrafik, og der ikke er 
nogen fodgængerovergang, er det…

dejligt fordi det 
skærper mine 

sanser
stressende

smart at have 
en 

dommerfløjte i 
lommen

4 Hvis man går på fortovet langs en 
lukket facade, hvor man ikke kan se 
ind, er det…

dejligt, fordi 
man kan gå i 
fred - der ikke 
er nogen, som 

kigger fra 
bygningen ud 

på en

en god 
mulighed for at 

lave graffitti
stressende

5 Hvad understøtter bedst et godt 
naboskab?

Adfærdsregler 
hængt op i 
opgangen

En zone 
omkring 

indgangsdøren 
med grønt, 

bænk og plads 
til barnevogn og 

cykel

Grillplads for 
alle

6 Kan blinde børn mærke forskel på, om 
et rum er malet med røde eller grønne 
vægge? Nej da

Ja, for den røde 
farve udstråler 

varmere 
impulser end 
den grønne 

farve

Kun hvis de har 
fået opereret 

øjnene og kan 
se

7 Hvilken sans modtager mennesket 
flest indtryk fra omgivelserne 
gennem?

Synssansen Høresansen Følesansen

8 Hvilke elementer i arkitekturen kan 
gøre, at mennesker lettere oplever at 
høre til det sted, de bor?

At bygningen er 
opført i varme 
materialer som 
træ og mursten, 
frem for stål og 

glas

At der er 
smukke detaljer 
i arkitekturen, 

som giver 
stolthed og er 

skønne at se på

At der er en 
smukt 

indgangsparti

9 Hvad skaber mest tryghed for flest 
beboere? At sætte hegn 

op hele vejen 
rundt om 

boligbebyggels
en


At sætte 
overvågningska

meraer op

At føre en sti 
gennem 

boligområdet 
og sikre, at der 

naturligt er 
nogen, som kan 

se på den fra 
boligerne

10 Hvor skal et nyt fælleshus / beboerhus 
placeres i en almen boligbebyggelse, 
så det ligger bedst?

I kanten, dvs. 
mellem 

boligområdet 
og den 

omkringliggend
e by

Inde i midten af 
det almene 

boligområde

På taget af en 
bygning i 

boligområdet

11 Hvor skal man placere bænken, så 
den er rarest at benytte? Midt på en åben 

græsplæne
Med ryggen 

mod en 
parkeringsplads

Med ryggen 
mod en 

husfacade, et 
træ eller en 

busk

12 Hvis man skal løse sin selvangivelse, 
som kræver koncentration og 
præcision, er det bedst at…

opholde sig i et 
rum med lavt til 

loftet

opholde sig i et 
rum med højt til 

loftet
opholde sig 
udendørs

13 Hvis jeg skal skrive en sang til min 
vens fødselsdag, er det bedst at…

opholde mig i et 
rum med lavt til 

loftet

opholde mig i et 
rum med højt til 

loftet
opholde mig i 

en brusekabine


