
Digital  
arkitektur- 
tegning 
Rum til at lære



Opgave 1

Opmåling og  
undersøgelse

En del af arkitektens arbejdsproces handler om at undersøge og opmåle det sted, 
hvor der skal bygges. 

Det er vigtigt, at arkitekturen passer sammen med stedet og omgivelserne, og at 
stedet og omgivelserne passer sammen med arkitekturen.

I skal nu – som en gruppe - opmåle og undersøge jeres udvalgte sted. Se hvordan 
I gør nedenfor.

1. Opmåling 
I skal opmåle et firkantet felt på 10 x 10 meter med målebånd eller snor. 
Nu kan I se, hvor stort jeres sted er, og I kan begynde at se nærmere på, hvad der 
kendetegner jeres sted.

2. Undersøgelse 
Nu skal I undersøge jeres sted. I skal bruge jeres sanser og notere og skitsere det, 
I oplever, på jeres plancheskabelon. 

Undersøg, overvej og tal med din gruppe om:
• Hvad bliver stedet brugt til nu? Og hvem bruger det?
•  Hvilke elementer og materialer er der? (jord, græs, sand, sten, træ, buske, 

planter, legestativ, skraldespande eller andet?)
•  Hvilke farver er der (afsæt farveprøver på plancheskabelonen med tusch eller 

farveblyant)
• Luk øjnene – hvilke lyde kan I høre? Hvilke dufte kan I dufte?
• Hvordan er stemningen – er det et rart sted at være? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

3. Skitsering
Lav en hurtig skitse af stedet. Lav skitsen på A4-papir og klips den derefter på 
plancheskabelonen. Prøv at få de vigtigste elementer med på skitsen. I kan tegne 
skitsen som en plantegning (set fra oven) eller i perspektiv (set fra siden).

4. Foto 
Tag fotos af jeres sted. Tag fotos fra alle 4 sider af stedet med omgivelserne. 
Placer dig, så du ser hele længden af stedet. Print dine billeder og sæt det sam-
men med plancheskabelonen.

5. Præsentation 
I skal nu samle alle jeres elementer i plancheskabelonen. Plancheskabelonen skal 
indeholde: 
• Undersøgelsen i stikordsform
•  Skitser. Har I lavet flere, kan I klipse dem sammen og klipse dem på planche-

skabelonen 
• 4 printede fotos af jeres sted
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Opgave 2

Brainstorm:  
Ideer til et nyt 
uderum til læring

En del af arkitektens arbejdsproces handler om at få nye idéer.

Arkitekten starter med mange idéer. Når alle ideerne er kommet ned på papir, 
udvælger arkitekten de bedste og arbejder videre med dem. 

Idéerne oversættes herefter til skitser og færdige resultater.

Du skal nu vælge dit yndlingsfag og skrive det i figuren nedenfor. Du skal 
komme med idéer til, hvordan du kan skabe et nyt rum til læring på dit sted 
udenfor – til netop dit yndlingsfag.

Skriv dine idéer som stikord i en brainstorm – og husk ALLE idéer, både de 
gode og de mindre gode, er vigtige. 
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Opgave 3

Tinkercad:  
Brugerprofil  
og træning

Du skal lære det digitale tegneprogram Tinkercad at kende. Du skal bruge program-
met, når du skal designe dit rum til læring på din gruppes udvalgte sted. 

1. Først skal du oprette en brugerprofil. Det er vigtigt, at din profil er oprettet 
inden Dansk Arkitektur Center kommer på besøg:

• Gå ind på www.tinkercad.com og klik på sign up i øverste højre hjørne 
• Udfyld med din mailadresse (skolemail eller egen mail)
• Udfyld med din fødselsdato (dit fødselsår skal skrives som 2005)
• Udfylde password/login 
• Din brugerprofil er nu oprettet, og du kommer direkte til Tinkercad-forsiden

2. Nu skal du se en video (tutorial), som introducerer til Tinkercad. Den er på en-
gelsk, men den giver en god fornemmelse af, hvad man kan i Tinkercad. Du finder 
videoen her: www.youtu.be/MwjWT-EvKSU

Eller du kan:
Klikke på LEARN i hovedmenuen. Scroll nederst på siden og find Tinkercad tutorials  
& how-to’s. Se filmen Quick overview, som giver en fin intro til programmet.  

3. Nu er det din tur til at prøve Tinkercad. I hovedmenuen under LEARN findes  
Step-by-Step Lessons. Her skal du, som minimum, gennemføre de første tre 
lessons:

• Learning the moves
• Camera controls 
• Creating Holes

Du er nu lidt mere klar til at designe og skabe nye løsninger med Tinkercad. Du kan 
evt. øve dig derhjemme – du logger på med dit brugernavn og password. 
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