
Inledning. 

3D-tekniken spelar en mycket viktig roll i framtidens utbildnings och utveckl-
ingsverktyg. För skolans del handlar det inte bara om framtida ingenjörstankar 
och maskinteknik utan mer om att 3D-tekniken kan vara en stark inspirations-
källa till en mängd olika skapandeprojekt. Dessa projekt får genom 3D-tekniken 
en starkare verklighetsanknytning och därmed upplevs arbetet som mycket 
mera meningsfullt. ”dela kulturen” på webben möjliggör också en större per-
sonlig utveckling som för den enskilde eleven. 

Vad krävs för att skapa en 3D utskrift och vad är Tinkercad? 

För att kunna skriva ut något i en 3D skrivare krävs 3 saker. 

 Föremålet som digital 3D-modell 
 Ett program som förbereder modellen inför utskrift 

3D-skrivare med byggmaterial 

Tinkercad är ett mjukvaruprogram som på ett enkelt sätt kan ta fram modeller 
till 3D skrivaren. Själva ritprogrammet har egentligen bara 3 funktioner  

1. Lägg till material, rita linjer, cirklar, kvadrater med mera och fyll på med 
material. 

2. Ta bort material för att göra hål, markeringar eller rör. 

3. Skapa ett arbetsplan, skapa ett eller flera plan och förläng eller förkorta 
bredder och längder. 

När modellen är klar och du är nöjd med den laddar du ner den i 3D-skrivar-
formatet .stl, och den är klar att skriva ut. 

 

TINKERCAD 



Vad innebär 3D i Skolan för eleverna? 

 Arbete i 3D ökar möjligheterna till skaparglädje 

 Arbete med 3D kan med fördel kopplas till många olika ämnen 

 Den fysiska 3D modellen skapar förutsättningar för vidareutveckling av det 3D tän-
kandet och en ökad rumsuppfattning. Det abstrakta blir också mycket mera konkret. 
 Att man tillsammans med andra kan öppna ”nya dörrar” för vad som kan skapas 
med hjälp av 3D. 

Att man använder sig av den senaste 3D tekniken som kan integreras med många olika 
skolämnen. 

 

Utbildning 

Syfte: Skapa en grundläggande nivå för hantering av 3D programmet Tinkercad. 

Tid: ca 2 pass a 90 minuter. 

Innehåll: skapande av Tinkercadkonto, genomgång av basfunktioner i programvara, 
genomgång av filhantering, nyskapande av filer och borttagande av filer. 

 

Kontaktpersoner. 

ulf.brauer@helsingborg.se 

jonas.christensen@helsingborg.se 

 

ps. kör du Tinkercad i Chrome går det att översätta sidan till olika språk. 
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