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Element Læringsmodul  Varighed Fleksibilitet 

Kort beskrivelse 
3D-modellering af fritliggende enfamiliehus med prædefinerede bibliotekselementer 

 

Samlet varighed  28 timer  

Læringsindhold Grundlæggende om Revit, organisering af browser, redigering via browser, indstillinger for Views, indsættelse af lofter, vægge, vinduer, trapper, tage 

og inventar 

 

Didaktisk set-up / 

opgaver og 

læringsaktiviteter 

Udgangspunktet er en fil med prædefineret browserstruktur og grundlæggende Families/bibliotekselementer. 

Deltagerne modtager også et forlæg i form af 2D-skitser. 

Med udgangspunkt i et konkret projekteksempel vises og forklares modelleringens enkelte trin af underviseren. 

Trin for trin reproducerer deltagerne det lærte. Afhængig af arbejdstempo fører deltagere aktivitetslog over de gennemførte trin. 

Gennem hele modelleringsforløbet er der mulighed for udveksling og interaktion med de øvrige deltagere samt underviser. 

 

 Trin 1: Flytte, omdøbe og tilføje Levels i en given browser-organisering, tilpasse browser-organisering, tilpasse Levels i opstalt eller snit. 4 t  

 Trin 2: Indsætte og kopiere lofter, vælge forskellige Views, tilpasse View, arrangere Views ved siden af/ over og under hinanden 4 t  

 Trin 3: Indsætte yder- og indervægge, tilpasse Reference Planes 2 t  

 Trin 4: Indsætte vindue i Plan View, tilpasse vindue i plan, snit og opstalt 2 t  

 Trin 5: Indsætte trappe og værn 2 t  

 Trin 6: Indsætte tag 2 t  

 Trin 7: Oprette snit, oprette snit fra 3D View 1 t  

 Trin 8: Indsætte målsætninger og Labels 2 t  

 Trin 9: Indsætte inventar (valgfrit)   

 Plenum: Aktivitetslogs diskuteres og tilpasses til en fælles beskrivelse af mest hensigtsmæssige fremgangsmåde, som gøres tilgængelig 

for alle deltagere 

1 t  

Evalueringsform og 

kriterier 
Individuel selvstændig modellering af en ny simpel model. Tidsforbrug og evne til at gennemføre opgaven med mindst mulig hjælp giver 

indikation om den opnåede læring. 

8 t  

Deltagerforudsæt- Viden Færdigheder  
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ninger – opnået 

niveau jf. europæisk 

kvalifikationsramme 

Deltageren har viden om... Deltageren kan .... 

Forudsatte 

kvalifikationer 

– AutoCAD (grundlæggende) – anvende en computer og åbne de nødvendige programmer 

– håndtere filer 

 

Planlagt 

læringsudbytte* 

(jf. Matrix for 

professionelle 

kompetencer) 

– kommandoer til oprettelse og redigering af en projektfil 

– kommandoer til modellering med allerede oprettede 

komponenter fra bibliotek/database 

– kommandoer til redigering af komponenter (position, 

parametre, Level, …) 
– BIM-objekter fra eksterne databaser/biblioteker 

– grafiske kommandoer 

– indsættelse af annotationer (målsætninger og Labels) 

– anvende og tilpasse en Template (skabelon) 

– modellere de forskellige komponenter i konstruktionen 

– redigere komponenterne 

– importere BIM-objekter 

– anvende grafiske kommandoer 

– målsætte og indsætte Labels i et View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en påtegning af indholdet,
der kun afspejler synspunkterne fra forfatterne, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen
anvendelse, der måtte gøres på grund af informationen deri.
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