
Skønt og trygt boligområde



Vært på podcasten BYLYD, om arkitektur og byudvikling 

to serier om almene boligområder 

“Balladen om blokken” 

“Den ekstra indsats”

Baggrund som byforsker

Rådgiver for kommuner, developere og 

boligorganisationer, social bæredygtighed 

Arkitekturpolitik Gladsaxe



Nørder forskning om, hvordan mennesker påvirkes af arkitektur 
og selv ude med kamera og observere



De nye byer i Kina



og de gamle kvarterer



hvad gør det ved livet?



Menneskers trivsel

Stigning i antallet af depressioner og angst 
Forskning viser, at det fysiske miljø kan være medvirkende årsag 
indretningen af byen kan øge fremmedgørelse og ensomhed 
trafikstøj kan føre til såvel hjerte- / karsygdomme som til depressioner



Hvad ved vi om, hvordan det fysiske miljø påvirker mennesker?



QUIZ

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 boligbebyggelsen

At sætte overvågningskameraer 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 omkringliggende 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



Roger Ulrich, amerikansk forsker 
En enkelt hospitalsafdeling i ti år 



En hospitalsgang med stuer til begge sider af bygningen 
De samme læger, de samme sygeplejersker 
De samme operationer 
Ti-årig persiode 

Eneste forskel…



Halvdelen af patienterne indlagt på stuer:

Udsigt fra sengen til brun murstensvæg




Anden halvdelen af patienterne indlagt på stuer: 
Udsigt fra sengen til gruppe af træer



indlagt en dag mindre, brug for mindre smertestillende, klagede sig mindre 



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

2



Kan arkitektur virkelig være så stærk?



Lars Brorson Fich  
Arkitekt, tegnede hospitaler 
læste den undersøgelse: GISP 
Læste en mængde andre undersøgelser 
“Helende arkitektur”



Lars Brorson Fich  
Det må jeg vide mere om! 

Skiftede fra arkitekt til forsker



Aalborg Universitet, januar 2022 
Lars Brorson Fich



Virtual reality 
Tester for, hvad arkitektur 
betyder for stress



Afgørende med åbninger i rum



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

1



Kæmp - frys - flygt



Mere stress



De to herrer 
Charles Montgomery & Colin Ellard



University of WaterlooJeg mødte dem meget 
forskellige steder

Hjerneforsker 
Psykolog



Charles Montgomery

urbanist og skribent 



byvandringer 

Mumbai 
Berlin 
New York 

spørgeskemaer



armbånd måler kortisol



To datasæt:  
Spørgeskemaer (hvad folk bevidst tænker) + armbånd (kroppens direkte reaktion) 

Stemmer ikke altid overens 
Nogle gange vidste folk ikke, hvordan deres kroppe reagerede 



Resultat: 

Den lange, lukkede facade udløser stress



lige så meget stress som et kaotisk trafikrum



tilpas med sansestimulifor få sansestimuli for mange sansestimuli



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

X
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for få sansestimuli i et boligområde 
“Grønne ørkener” 
Facader uden detaljer





hvor store skal uderummene være 
for at de føles rare at være i?

hvordan får man ejerskab til en 
græsplæne, man ikke kan komme 
ud på direkte fra opgangen?



menneskelig skala, zonering og adgangsforhold



Den lange 
lukkede facade 
skaber stress  
- og utryghed



naboskab 
kan ikke designes 
men design kan 

skabe grundlaget



Kantzonen - det vigtigste sted overhovedet 



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

X



En hurtig:


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



JA 
farver udsender frekvenser, som kan 
mærkes 
orange og røde: varme 
grønne og blå: kolde 

også voksne: i varme rum søger mod 
grønne og blå 
i kølige rum søger mod orange og rød



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
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Vi oplever arkitektur via sanserne



Synssansen afgørende for heling efter operation 
+ afgørende for oplevelsen af smerte



Huden er menneskets 
største organ 

Omslutter hele legemet 
Hundredevis af millioner af 
receptorer 

Gennem huden forstår vi 
bl.a. 
• temperatur 
• fugtighed 
• lufttryk



Gennem huden forstår vi overfladerne i omverdenen 

Det sker som regel uden vi tænker over det, eller 
ved det. 

Vi reagerer bare 

Vi kan opleve, at nogen overflader “kalder på os” 
Vi vil gerne røre ved dem 
Mens andre overflader får os til at holde afstand



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
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Hvilken forskel gør det, hvad en bygning er bygget af?



træflader har de fleste lyst til 
at røre ved, læne sig op ad, 
komme i direkte kontakt med



det samme med mursten



glas og stål er kolde materialer



Kildeparken, Aalborg 
Før renovering



efter



men - handler om brug og blanding, og om at forstå, hvad der gør 
stedet godt. Her: glas og stål og træ og sten



efter

før



Materialer  
OG 

detaljer 

er med til at 
skabe 

tilknytning og 
ejerskab





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
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Hegn 

Hvornår skaber et hegn 
fæstning, og hvornår 
skaber det trygt 
mødested? 





Hvilket signal sender et hegn?











Hvem er mine naboer? Hvem deler jeg sportshal med? Hvem 
deler jeg parkeringsplads med? Hvem deler jeg græsplæne med?

Hvem deler jeg beboerhus med? 
Hvad kommunikerer beliggenheden?



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
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Hvor har jeg lyst til at sætte mig?



Sanserne peger fremad



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
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og så de sidste to på tipskuponen



JOAN MEYERS-LEVY



Forsøg: 
To grupper af mennesker løser den samme opgave 
men i to forskellige rum 
Forskellen på rummene: loftshøjde



I rum med lav loftshøjde løste forsøgspersonerne opgaven med stor sans for detaljer 
Godt sted til selvangivelsen!



I rum med højt til loftet løste forsøgspersonerne opgaven med stor kreativitet, 
nogle gange brød de rammerne for opgaven 

godt sted at skrive en sang



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
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ARKITEKTUR FOR MENNESKER





Skønt og trygt boligområde


