
 

Send besvarelse til zmp@ruc.dk  
Senest d. 24. maj 2020.  
 

 

Optag en lyd af…   
 

- Et sted der lyder rart   

- Et sted der larmer    

  

Find en bænk og brug de næste 5 min på: 
1. At genkende så mange forskellige lyde så muligt?   

2. Hvilke af de fundne lyde, fylder mest hos dig? - sæt tre stjerner   

         

         

         

         

         

  

Tag et billede af...    

 

- Noget der kendetegner Kongens Nytorv for dig.   

- Noget du syntes der passer godt ind.  

- Noget der slet ikke passer ind.  

- Af noget der får dig til at føle dig glad og fri.   

  

Færdiggør denne sætning...  

Jeg ville bruge Kongens Nytorv mere hvis _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Kongens Nytorv er for mig ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Hvis jeg kunne lave noget om, ville jeg_______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

Hvis jeg skulle fremhæve én vigtigt ting ved Kogens Nytorv, var det________________________________  

Fordi___________________________________________________________________________________ 

mailto:zmp@ruc.dk
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Optag en lyd af…   
 

- Et sted der lyder rart   

- Et sted der larmer    

  

Find en bænk og brug de næste 5 min på: 
1. At genkende så mange forskellige lyde så muligt?   

2. Hvilke af de fundne lyde, fylder mest hos dig? - sæt tre stjerner   

Bil støj  Duer  Snak  

Skridt Vinden  

   

         

  

Tag et billede af...    

 

- Noget der kendetegner Kongens Nytorv for dig.   
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- Noget du syntes der passer godt ind.  

 
 

- Noget der slet ikke passer ind.  

 
 

- Af noget der får dig til at føle dig glad og fri.   

 



 

Side 3 af 3 
 

  

Færdiggør denne sætning...  

Jeg ville bruge Kongens Nytorv mere hvis _______hvis der var skøjtebane om vinteren, eller hvis 

flere cafeer måtte bruge pladsen______________________________________________________ 

 

Kongens Nytorv er for mig ____________centrum af København, og er et kendetegn for det gamle 

København, herunder arkitetkturen____________________________________________________ 

 

Hvis jeg kunne lave noget om, ville jeg_________ fjerne pølsevognen, og prøve at udnytte pladsen til 

at skabe flere opholdsrum og måske øget cafeliv på pladsen________________________________ 

 

Hvis jeg skulle fremhæve én vigtigt ting ved Kogens Nytorv, var det_______________så er det, den 

gamle stil som pladsen udstråler, herunder de omkring liggende bygninger og Nyhavn. Men også det 

runde design, som det meste pladsen følger. Desuden bidrager træerne og det grønne i midten af 

pladsen også positivt til pladsens helhedsindtryk_________________________________________ 
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Optag en lyd af…   
 

- Et sted der lyder rart   

- Et sted der larmer    

  

Find en bænk og brug de næste 5 min på: 

1. At genkende så mange forskellige lyde så muligt?   

2. Hvilke af de fundne lyde, fylder mest hos dig? - sæt tre stjerner   

Biler   Cykler (hjul og pedaler) Grin 

Fodgængerfelt lyd Duer Gående - sko mod grus og sten 

Snak  Motorcykel  

  Blæst i træer    knallert   

  

 
 

Tag et billede af...    

 

- Noget der kendetegner Kongens Nytorv for dig.   
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- Noget du syntes der passer godt ind.  

 
 

- Noget der slet ikke passer ind.  

 
 

- Af noget der får dig til at føle dig glad og fri.   

 
 



 

Side 3 af 3 
 

 Færdiggør denne sætning...  
 

Jeg ville bruge Kongens Nytorv mere hvis _________________der var færre duer og fri for rygning 

og affald ________________________________________________________________________ 

 

Kongens Nytorv er for mig ___________________________mere natur, men det er meget bedre nu 

end under metrobyggeriet___________________________________________________________ 

 

Hvis jeg kunne lave noget om, ville jeg____________fjernet salgsstederne tror jeg.  Og mere natur, 

mindre skrald _____________________________________________________________________ 

 

Hvis jeg skulle fremhæve én vigtigt ting ved Kogens Nytorv, var det_______indtryk af liv_________ 
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Optag en lyd af…   
 

- Et sted der lyder rart   

- Et sted der larmer    

  

Find en bænk og brug de næste 5 min på: 
1. At genkende så mange forskellige lyde så muligt?   

2. Hvilke af de fundne lyde, fylder mest hos dig? - sæt tre stjerner   

 Fugle *  Mennesker der snakker  
Cyklister der køre over brosten 

*  

 Pølsevogne der bliver kørt på 

deres plads * 
Stillads arbejder  Ambulancer  

 Skraldebiler Mennesker der går   Biler 

         

  

Tag et billede af...    

 

- Noget der kendetegner Kongens Nytorv for dig.   

 
- Noget du syntes der passer godt ind.  

 



 

Side 2 af 2 
 

- Noget der slet ikke passer ind.  

 
- Af noget der får dig til at føle dig glad og fri.   

  
 

Færdiggør denne sætning...  
 

Jeg ville bruge Kongens Nytorv mere hvis ___________der var flere små boder med mad og drikke 

rundt om pladsen_________________________________________________________________ 

 

Kongens Nytorv er for mig _____et ikonisk sted i hjertet sf byen hvor man mødes og fejrer nytår og 

andre vigtige begivenheder__________________________________________________________ 

 

Hvis jeg kunne lave noget om, ville jeg_______________________omdirigere trafikken mere for at 

fjerne larmen_____________________________________________________________________ 

 

Hvis jeg skulle fremhæve én vigtigt ting ved Kogens Nytorv, var det___________alle de nye bænke 

og grønt som det har sat rundt om pladsen. Jeg ville ønske der var mere grønt__________________ 


