
TIL UNDERVISERNE
Lidt om opgaven:

Opgaven er bevidst en meget åben og løst beskrevet opgave, idet vi håber at se en masse 
kreative tanker og en legende tilgang til opgaveløsningen. 3D-printerens funktion er altså 
i denne sammenhæng et værktøj, der giver mulighed for at anvende et andet formsprog 
og andre materialer, end dem der ligger inden for fagets rammer. 

Eleverne vil blive bedømt på følgende parametre:

•25 % Proces: Forklarer eleverne i videoen, hvordan de er kommet fra a til b?

•25 % Problemløsning: Er det lykkedes at finde en god løsning på det problem,
eleverne satte sig for at løse?

•25 % Selve 3D-printet: Er printet i en tilfredsstillende kvalitet, og hvilke
overvejelser er der gjort i forhold til placering af model, infill og øvrige
parametre?

•25 % Kreativitet: Er der tænkt ud af boksen, eller er der genopfundet en dyb
tallerken?

Rammer:

For at der er lige vilkår for alle, skal opgaven løses inden for 15 klokketimer fordelt på 
ugens tre første dage. Torsdag kan bruges til at lave video, og måske er der også et print, 
der skal laves om, inden videoen sendes senest kl. 15.00 Torsdag. 
Den uploadede video skal indeholde skolenavn og holdnummer (ex. Mercantec5). 
Holdnummeret er et i selv finder, det er kun for at gøre kommunikationen nemmere i 
tilfælde af mange deltagere. For at overføre de nok forholdsvist store filer skal i anvende 
WeTransfer så vi er sikre på at filerne kommer frem. 
Konkurrencen igangsættes mandag d. 7. november 2021 kl. 8.00 (uge 45) igennem en 
online rammesætning af ca. 1 times varighed. Det foregår via teams og er så vidt muligt 
for hele klassen. Her vil opgaven blive præsenteret og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål.
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DM i 3D-print  - Har du skills til at vinde?



Printere:

Vores printere er af typen Creality Cr6 – SE. Vi har afholdt en webinarserie om 3D-print 
med udgangspunkt i den printer og har i den forbindelse lavet en række instruktionsvide-
oer. Videoerne ligger her (https://videnscenterportalen.dk/vihda/forloeb/page/3/) – hvor 
i også kan se optagelser af de afholdte webinarer om 3D print og i øvrigt også en masse 
andet materiale til undervisningsbrug.
Husk lige at tjekke, at I har filament og at printerne er kalibrerede osv. og sig endelig til 
hvis det driller. 

Overrækkelse og Evaluering:

Alle undervisere får besked om udfaldet af konkurrencen fredag efter endt votering. Vin-
derne vil få overrakt præmien følgende mandag ved middagstid af en medarbejder fra et 
af de to Videnscentre. 
Dette er et forsøg på at lave en årligt tilbagevendende begivenhed for GF2 elever og 
måske på den lange bane også for elever på hovedforløb.
Derfor vil vi efter konkurrencen lave lidt evaluering. Du får som underviser et ganske kort 
evalueringsskema tilsendt som et link, som vi meget gerne vil have, at både du og dine 
deltagende elever udfylder.

Tidslinie:

•7. November kl. 08.00

•7.-10. November

•10. November

•11. og 14. November

•16. November

Kick of Arrangement hvor opgaven præsenteres 

Konkurrencen kører

Video uploades senest kl. 15.00

Votering blandt dommerne 

Præmieoverrækkelse på egen skole

VIDENSCENTER FOR

HÅNDVÆRK
DESIGN &
ARKITEKTUR

https://videnscenterportalen.dk/vihda/forloeb/page/3/


Kontaktoplysninger: 

Troels Nepper – Projektleder:
Mail: thne@mercantec.dk
Tlf: 89503625

Kristina Wulff Nielsen – Kommunikation:
Mail: krwn@mercantec.dk 
Tlf: 29129439

Øvrige Links:

Videoforløb om samling og opsætning af 3D printeren Creality CR6-SE
https://videnscenterportalen.dk/vihda/forloeb/3d-print-webinar-videoer-samlet/ 

Instruktionsvideoer til 3d print sliceren:
https://videnscenterportalen.dk/vihda/forloeb/page/3/ 

God guide til løsningsforslag ved fejlprint fra SimplyPrint:
https://simplyprint.io/da/print-troubleshoot

En kort guide til videoredigering i Adobe Rush:
https://videnscenterportalen.dk/vihda/2021/09/09/videokurser-i-novem-
ber-med-mulighed-for-tyvstart-allerede-nu/ 
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