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Projekt – 3D smycke 

3D designa smycke 
Syfte 

•  värdera konsekvenser av olika 

teknikval för individ, samhälle och 

miljö, och 

• analysera drivkrafter bakom 

teknikutveckling och hur tekniken 

har förändrats över tid. 

 

Du skall: 

▪ 3D-modellera ett smycke efter egen eller föreslagen beskrivning. 

▪ Lämna in 3d filen och besvara dessa frågor. 

▪ Beskriv vad som inspirerade dig? 

▪ Beskriv din arbetsprocess? (hur gjorde du?)  

▪ Hur tror du att 3D tekniken att tillverka egna föremål påverka vårt samhälle eller 

dig själv?  

▪ Vilka kan orsaken varit till att vi idag har 3D skrivare och att det finns för alla att 

köpa? Vad skulle du gissa om framtiden för 3D skrivaren? 

 

Arbetssätt  

• Du kommer att lära dig olika begrepp. 

• Du kommer att lära dig om 3D tekniken och skrivaren. 

• Du kommer pröva och ompröva lösningar och design i ditt smycke. 

• Du kommer att skriva en rapport. 

Bedömning 

• Du kan olika begrepp kopplade till 3D tekniken. 

• Du kan förklara hur en 3D skrivare och tekniken fungerar. 

• Kvalitén på din rapport där frågor besvaras. 

• Kvalité och svårighet på ditt föremål 

 

 

 

https://teknikbloggen.svantessons.com/
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#värdera_konsekvenser_av_olika_teknikval_för_individ_samhälle_och_miljö
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#värdera_konsekvenser_av_olika_teknikval_för_individ_samhälle_och_miljö
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#värdera_konsekvenser_av_olika_teknikval_för_individ_samhälle_och_miljö
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#analysera_drivkrafter_bakom_teknikutveckling_och_hur_tekniken_har_förändrats_över_tid
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#analysera_drivkrafter_bakom_teknikutveckling_och_hur_tekniken_har_förändrats_över_tid
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#analysera_drivkrafter_bakom_teknikutveckling_och_hur_tekniken_har_förändrats_över_tid
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Undervisningen 

Läraren har genomgång om vad 3D är och hur 

maskin och program samverkar. Läraren visar 

dataprogrammet och arbetsverktyget TinkerCad.  

Eleven arbetar efter en egen eller erbjuden 

byggbeskrivning och det finns instruktionsfilmer till 

TinkerCad. 

 

Arbetsgång 

Eleven dokumenterar arbetet genom att skissa på papper ett smycke, gör en ritning med 

måttsättning, underlag till Cad-ritningen och modelleringen. 

När modelleringen är klar gör eleven en rapport om arbetsgång och bifogar skisser, ritningar och 

filen för 3D utskrift av läraren. 

Efter utskrift gör eleven en reflektion över 

resultatet. Skriver en rapport och besvarar 

frågorna i målformuleringen gör eventuella 

förändringar på smycket i TinkerCad och 

bifogar filen för utskrift. 

Hur kommer 3d tekniken påverka vårt 

samhälle eller dig själv?  

Vilka kan orsaken varit till att vi idag har 3d 

tillverkning och vad tror du om framtiden. 

 

Inspirationslänkar 

Sök i google på bilder 3d smycke och låt dig inspireras 

Här finns byggbeskrivning att utgå ifrån Klicka  

https://drive.google.com/file/d/1wCZR54ktBDnKYD0ULneOaA3qv_GyPEfM/view 

▪ Föremålet kan endast skrivas ut i en färg. vi har flera färger. 

▪ Föremålet kan målas efter utskrift, olika delar kan limmas samman. 

▪ Max storlek på färdiga föremålet är inte bestämd men anpassas efter behov. (30x50) 

▪ När föremålet är färdigt skall filen döpas till ditt namn och lämnas in så läraren hjälper till 

med utskrift. 

▪ Filen döpt till ditt ”namn och färg.stl. 

▪ Till din hjälp finns byggbeskrivning filmer och läraren. 

https://teknikbloggen.svantessons.com/
https://drive.google.com/file/d/1wCZR54ktBDnKYD0ULneOaA3qv_GyPEfM/view
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Bedömningsmatris 

 
E C A 

Har påbörjat 

projektet men följer 

inte beskrivningen 

för att se hur delar 

samverkar för att 

kunna skapa ett 3d 

föremål. 

Du följer 

beskrivning 

använder filmer och 

med vissa ämnes- 

specifika begrepp 

för att enkelt 

beskriva hur enkelt 

identifierbara 

delar 

samverkarför att 

kunna skapa ett 3d 

föremål. 

 Du följer beskrivning 

använder filmer och 

med relativ 

goda ämnes- 

specifika begrepp för 

att enkelt beskriva 

hur ingående delar 

samverkar för att 

kunna skapa ett 3d 

föremål 

Du följer beskrivning 

använder filmer och 

med relativ 

goda ämnes- specifika 

begrepp för 

att enkelt beskriva 

hur ingående delar 

samverkar för att 

kunna skapa ett 3d 

föremål 

Har ännu inte prövat 

några idéer utifrån 

byggbeskrivningen. 

Du har prövat idéer 

och gjort 

enkel modellering 

med 

byggbeskrivningar 

som stöd. 

Du har prövat och 

omprövat idéer och 

gjort utvecklade 

modellering efter 

beskrivning där du 

visar på förståelse. 

 Du har systematiskt 

prövat och omprövat 

idéer och gjort 

välutvecklad 

förståelse för 3d 

modellering och 

genomarbetad 

modellering. 

Har inte gjort någon 

muntlig eller skriftlig 

dokumentation eller 

redovisning av 

arbetet. 

Du gör enkla 

dokumentationer av 

arbetet med skisser, 

modeller, ritningar 

och en rapport där 

intentionen i arbetet 

till viss del är 

synliggjord 

Du gör utvecklade 

dokumentationer av 

arbetet med skisser, 

modeller, ritningar 

och en rapport där 

intentionen i arbetet 

till viss del är 

synliggjord 

Du gör välutvecklade 

dokumentationer av 

arbetet med skisser, 

modeller, ritningar 

och en rapport där 

intentionen i arbetet 

till viss del är 

synliggjord 
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