
En skoleklasse vil gerne gå i dybden, og bruge 3D aktivt og Innovativt.
De vil studere et emne, og de vil udprinte dele af dette, og andet vil de have som skærmvisning, og
som evt. videndeling, og muligvis også bruge VR (Virtual Realitty)

De vil fex have om emnet Vikingers liv og færden.
De vælger at bruge Sculptris og Meshmixer, der begge er gratis og brugervenlige, og de får fra 
Hippomini et 2-3 dages grundkursus i brugen af dette, og en kvalificeret og engageret underviser 
derfra. 
Nu er de klar.

Her er et eksempel:

De finder et Reference billede på nettet af Vikingers våben og klædedragt

De bruger Makehuman, til hurtigt, at lave en grundfigur ( kunne også have brugt Sculptris)



De indsætte 2 spheres (kugler)

De laver disse om til en Kofte og en hjelm,- og med masking laver de resten af tøjet.

De kan finde specielle gratis 3D modeller til våben etc. på nettet og modificere dette. I Meshmixer 
laves skjoldet, der jo er en simpel geometrisk form.
De sampler/Merger dette til en samlet Obj figur, der nu kan importeres til Meshmixer, gåes efter
for fejl, og tilrettes til endelig printning. 



De er nu tid til, at lave en modifikation, der både kan lære eleverne kombinations mulighederne,
med Makehuman, og Sculpris, samt  den generelle brug af sculptris, specielt dens masking funktion.
De lave først en tegning til hvordan de ønsker Vikinge figuren nu skal stå :



Derefter, masker og afmasker de arme og ben, der drejes med rotate og flyttes med grab til figuren 
står i en ny position. Man kan se om masking og kombinationen af Makehum og Sculptris her

Disse figurer kan indsættes i et Diorama landskab, og lave en fortælling, - mere om dette senere.

https://www.youtube.com/watch?v=UpUcUUOFAR4


De laver en ”Produktionsline”, hvor forskellige elever skaber disse forskellige emner i 
sammenarbejde. Nogle vil lave viking mennesker, og der kan de finde billeder på nettet som de 
bruger som reference billeder i Sculptris. Man kan se dette i mit eksempel, hvor jeg dog først har 
lavet en meget hurtig grundfigur i Makehuman programmet ( et andet gratis pc program) – hvor 
jeg så med ”masking” har givet ham forskellige tøj og mindre genstande på. Skjoldet er lavet i 
Meshmixer, hvor øksen også kunne være lavet.

Man kan ved sammenarbejde og deling opnå, at lave en større samling af forskellige viking 
mennesker, - hvor man så kan vælge at udprinte de bedste eksemplarer.

Med forskellige smykker våben og brugsgenstande, kan man igen finde dette på nettet, og starte op 
på grundforme, i meshmixer der er bedre til, at designe dette i . Man kan dog kombinere dette med 
Sculptris til mønstre, og mere fantasifulde former med masking, - og selvfølgelig tage 3D modeller 
fra nettet, der kan modificeres. Våben o.lign. Kunne laves i dele der kan laserskæres/fræses i træ, og
samles, og ”metal” bemales. Primært relevant er det, at det kan laves i naturlig størrelse..

man kan lave smykker til printning ved, at finde et billede på nettet, og bruge Lithophane 3Drocks
til at lave dette om til 3D.

Dette kan laves om til en ring form

og importeres og optimeres i Meshmixer. Man kan også ændre det i en anden retning efter ønske



-og printe det .

Med hensyn til modeller og Diorammaer, kan dette laves, hvor det til sidst kan printes i mindre 
størrelse, eller dele printes og påsættes fex en flamingo klods, der er 3D fræst (eller håndskåret).
Dette kan også tænkes som en skærm præsentation (dette rummer tekniske fordele)

I mit sidste eksempel har jeg brugt en 3D landskabsmodel fra nettet, men kunne også relativt nemt 
have skabt en fra ”Scratch”. Dette har jeg kombineret med et stykke arkitektur ( gratis 3 D model)
,og modificeret landskabet bl.a. med en hule, hvor de 2 krigeriske Vikinger mødes.
Dette er blot en kort og grov eksemplificerende skitse af mulighederne, - men det bør kunne give
et lille indblik i mulighederne, og jeg tænker også at lave enten en lille skærm video af en 
”opdagelsesrejse” rundt i landskabet, - måske en Virtuel Reallitty tur rundt også.

Den tænkte ”Viking undersøgende” skoleklasse, ville på denne måde både kunne præsentere, 
modeller de havde udprintet og laserskåret, - men også 3D modeller, som de kunne vise på en stor
skærm, og lave en slags ”guidet tour” igennem modellen , og lave medfølgende fortælling. Dette 
kunne evt videre udbygges , til enten en redigeret video, med de præsentationsmuligheder der er 
der, eller en Virtuel Realitty Tour, hvor tilskuerne kan se hvad VR personen også ser..

Projekter kan også vider inspirere andre, med en videredeling, giver andre lov til at bygge videre,
på dette, - med tydelig henvisning og kreditering til ophavsfolkene. De der kunne facilitere en sådan
platform, kunne have en betydelig fordel, af at kunne have en stor kontaktflade til mange kreative 
3D folk.



Det beskrevne Projekt indeholder essensen af 3D læring, forholdsvis let kan man komme i dybden 
med et emne, visualisere det , for bedre at kunne forstå det og evt. videre udvikle på det. Det tænkte 
eksempel med Vikinger, kunne lige så godt være om andre emner, hvor man kan visualiser og 
levendegøre ,Fysik, matematik kunst og historie. Det ville også give mening hvis lærere 
levendegjorde emner indenfor samfundsforhold Sociologisk, antropologisk  og filosofisk. 
Svære emner kan gøres levende og vedkommende, med en lidt ”Info-teantment” agtig tilgang. 
Jeg ville som kunstner være god til, at tænke på tværs af strukturer, og i samarbejde med lærere 
kunne udarbejde projekter der kunne nytænke emner indenfor skolens mulige rammer.


