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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 omgivels¬erne, 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 
 Opmåle et firkantet felt på op til 20x20 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 
 I skal nu 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:
 1.  Hvad ser I på stedet?
 2. Hvilke elementer og materialer er der? (jord, græs, sand, sten, træ, buske, planter,  
  legestativ, skraldespande eller andet?)
 3. Hvilke farver er der? (mørke, lyse, varme eller kolde?)
 4. Hvordan er stemningen – er det et rart sted at være? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
 5. Hvad kan I godt lide ved stedet? Hvad savner I?

3 Skitsering
 Lav en hurtig skitse af stedet. Lav skitsen på A4-papir og klips den derefter på planche- 
 skabelonen. 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 jeres billeder og sæt det sammen  
 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 plancheskabelonen 
 • 4 printede fotos af jeres sted
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Planche skabelon

Klips dine skitser på her
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1. Hvad ser I på stedet?

5. Hvordan er stemningen – er det et rart sted at være? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

3. Hvilke materialer er der? 

7. Hvad savner I ved stedet?

2. Hvilke elementer er der?

6. Hvad kan I godt lide ved stedet?

4. Hvilke farver er der? 


