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Allmänt 
Kursen består av två moduler.  
 
I den första modulen är fokus på ritningen som instruktion för tillverkning. Studenterna gör en 
praktisk övning där de mäter upp en befintlig möbel. Sedan introduceras AutoCAD som verktyg för 
att göra produktionsritning.  
 
I den andra modulen är fokus på digital fabrikation i 3D verkstaden. Rhino används som verktyg och 
studenterna får en fördjupning i de delar av programmet som är relevanta för digital fabrikation. 
Studenterna får en gestaltningsuppgift som de skapar i Rhino och fabricerar, delar av i 
fullskalemodell eller hela i skalmodell, med relevanta metoder i 3D verkstaden (3D 
skrivare/laserskärare/CNC-fräs). De fabricerade elementen presenteras tillsammans med 
kompletterande 2D ritningar och visualiseringar på slutpresentation. I uppgiften formger studenterna 
en modul som genom repetition och sammanfogning skapar ett rumsligt element eller en rumslig 
struktur. 

 
Lärandemål 

Efter avslutad kurs ska studenten:  
- visa en fördjupad förståelse för ritningen som representation och ritningen som instruktion  
- utveckla och använda ritning som representation och ritning som instruktion för 

fabrikation/tillverkning  
- utveckla förståelse för hur val av fabrikationsredskap och material kan påverka och driva en 
gestaltningsprocess  
- kunna använda digitala tekniker för modell, prototypframtagning och tillverkning såsom t.ex.  

cnc- tekniker (t.ex. laserskärare, cnc-fräsar) och 3D printrar  
- reflektera över sitt lärande  
 
Förkunskapskrav  
Grundläggande behörighet 
 
Kursblockets upplägg och undervisningsformer:  
Kursen kommer att undervisas i föreläsningsform, praktiska genomgångar och övningar, uppgifter 
samt handledning. Se mer under ”allmänt”. 
 
Examination 
(Från kursplan att förhålla sig till) Slutbetyget baseras på: 
- Visuell och muntlig redovisning av slutförda uppgifter. 
- Närvaro samt deltagande vid gemensamma undervisnings- och presentationstillfällen. 



- Samtal om studentens individuella process vid handledningstillfällen. 
 
Betygskriterier  
För kursen används betygsskalan underkänd, Godkänd.  
För betyget godkänt krävs att följande kriterier uppnåtts:  
 

• Studenten har gjort och lämnat in samtliga uppgifter samt deltagit vid obligatoriska moment 

(Föreläsningar, genomgångar, handledning, presentation).   

• Inlämningen visar att studenten har uppnått förståelse för ritningen som instruktion för 

tillverkning/fabrikation samt att studenten kan hantera de för kursen relevanta verktygen.   

• Studenten visar i den muntliga presentationen vid slutkritiken att hen kan reflektera över sin 

process & resultat.   
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Verktygen i kursen är Autocad, Rhino samt 3D verkstaden (3D skrivare, laserskärare, CNC fräs). 
 
Schema 
Översiktsschema nedan, schemat i Canvas kalender är det som är aktuellt och gällande. 
 
V37.  AUTOCADVECKAN 
MÅN  9.30 – 12 Kursintroduktion i Seminariegången. 13-16 AutoCAD samt Uppgift 1 introduceras. 
TIS 9.30 – 16 AutoCAD undervisning/eget arbete i D3 samt IA Datasal. 
ONS 9.30 – 16 AutoCAD undervisning/eget arbete i D3 samt IA Datasal. 
TOR 9.30 – 16 AutoCAD undervisning/eget arbete i D3 samt IA Datasal. 
FRE 09-16     Slutgenomgång i mindre grupper i D3. 
 
V38. RHINOVECKAN 
MÅN 10-12     Introduktion till digital fabrikation samt Uppgift 2 i Mandelgren.  

   13-16 Rhino för digital Fabrikation i  D3 samt IA Datasal. Hakan 
TIS 09-16     Eget arbete med Uppgift 2 samt Rhino support Hakan/Karin. 
ONS 09-16       Eget arbete med Uppgift 2 samt Rhino support Hakan/Karin. 
TOR 09-16     Eget arbete med Uppgift 2 samt Rhino support Hakan/Karin. 
FRE 09-16     Eget arbete med Uppgift 2 samt Rhino support Hakan/Karin.  

   Uppgiften klar Fredag kl 16 
 
V49. 3D VERKSTADS-VECKAN 
MÅN 09-16 Fabrikation enl separat schema i 3D verkstaden samt eget arbete  

med presentationsmaterial. 
TIS 09-16  Fabrikation enl separat schema i 3D verkstaden samt eget arbete  

med presentationsmaterial. 
ONS  09-16  Fabrikation enl separat schema i 3D verkstaden samt eget arbete  

med presentationsmaterial. 
TOR 09-16  Fabrikation enl separat schema i 3D verkstaden samt eget arbete  

med presentationsmaterial. 
FRE 10-15  Slutgenomgång i halvklass i Mandelgren. 
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