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Till läraren:
Filmer i världens största filmformat, och som 
dessutom är i 3D, spränger med sin realism i 
snabb takt filmskapandets gränser, samtidigt 
som gränsen mellan verklighet och film 
blir allt mer oskarp. I nWave Pictures nya 
film, TRUBBEL I 3D, får man fortsätta den 
fascinerande upptäcktsresan i 3D-filmens 
värld. En resa som påbörjades i filmen 
DEN TREDJE DIMENSIONEN. Även den 
här gången är våra guider Professorn och 
hans robotassistent Max. Med effektfulla 
3D-scener visas de framsteg som görs inom 
3D-filmskapandet.

Den här lärarhandledningen utgår från 
filmen TRUBBEL I 3D. Den ger eleverna en 
orientering om tekniken som skapandet av 
3D-filmer bygger på. Eleverna får också hjälp 
att förstå och ta till sig hur fantastisk vår syn 
är och de får se vilka problem filmmakare 
ställs inför när de försöker återge människans 
sinnrika stereoskopiska syn.

När eleverna deltar i aktiviteterna i 
handledningen kommer de att få lära sig 
mer om hur människans öga fungerar, en 
del om optikens nyckelbegrepp, om ljusets 
egenskaper och de kommer att få insikt i 
kopplingen mellan konst och teknik. De 
får också möjlighet att använda sin egen 
kreativitet för att hitta problemlösningar.

Lärarhandledningen har tagits fram med 
hjälp av pedagoger. Den är tänkt att användas 
för elever i åldern 8 till 14 år. Handledningen 
är framförallt tänkt att användas i samband 
med att man ser TRUBBEL I 3D, men en 
del av övningsuppgifterna kan användas 
helt fristående. Det går bra att ändra och 
kopiera de copyrightskyddade arbetsbladen 
så att de passar dina elevers behov. Några 
av övningsuppgifterna kan göras som 
grupparbeten. Låt gärna andra lärare ta del av 
materialet.

Lycka till!
Ben Stassen
VD nWave Pictures

Målgrupp
Materialet är skapat för elever i åldern 8 till 14 år. Övningsuppgifterna kan 
skräddarsys efter elevernas intressen och kunskaper. I handledningen ges 
kontinuerligt tips om hur övningsuppgifterna kan anpassas till de yngre eleverna 
(8-11 år) och de äldre eleverna (12-14 år).

Innehåll 
• Lärarhandledning
• 3 arbetsblad med övningsuppgifter som kan kopieras

Resumé
TRUBBEL I 3D inleds med att man får veta att Professorn, chef för det
berömda Institutet för 3D Teknik och uppfinnare av Real-O-Vision (en
revolutionerande ny typ av 3D film), och hans assistent Max sitter fångade
någonstans mellan den andra och den tredje dimensionen. Och det är inte det
enda problemet. Institutets styrelse hotar dessutom att lägga ner verksamheten.
I all hast beslutar Professorn att det bästa sättet att få styrelsen att förstå 3D
revolutionen och inse hur betydelsefullt institutet är (och inte minst Professorn
själv...), är att sända direkt från den 2,5 dimensionen.

Professorn förklarar hur jordens äldsta ”optiska mekanism” fungerar med
hjälp av ett jättelikt hologram. Därefter beskriver han hur hjärnan bearbetar
synintrycken så att vi ”ser” en tredimensionell bild av världen. Professorn menar
att 3D-film är det enda mediet som förmår att fånga verkligheten med hjälp av
samma visuella signaler som den mänskliga hjärnan använder.

Men hittills har det tyvärr varit så att om en bild på duken når ut till bildrutans
ram – ”fönstret” – då förstörs 3D-effekten. Men Professorn har en nyhet att
berätta: Äntligen har han gjort ett revolutionerande genombrott. Projicerar
man filmen på en gigantisk filmduk kan 3D-filmmakare nu bli av med ”fönstret”
Den enorma filmduken förändrar reglerna för filmskapandet. Den ger åskådarna
en upplevelse av att rent fysiskt befinna sig i själva filmen – det känns som om
man “är där”.

Professorn har låtit styrelsen se 3D-filmens framtid. Han vädjar om styrelsens
stöd och att de enhälligt ska rösta för att låta institutet leva vidare och att Real
O-Vision-maskinen ska startas igen. Utan förvarning vaknar maskinen till liv
med en explosion. När den väl lugnat ner sig verkar det som om hela styrelsen
försvunnit in i den 4:e dimensionen. Kvar står Professorn och Max med ett nytt
problem på halsen...



Nedanstående termer finns med i lärarhandledningen och/eller 
på arbetsbladen. Man kan välja att skriva alla eller några av dem 
på tavlan. När det gäller de yngre eleverna rekommenderar vi att 
läraren förklarar dem först. Man kan be de äldre eleverna att skriva 
av termerna för att sedan ge förslag på definitioner av dem. Man 
kan också låta enskilda elever få som uppgift att på egen hand söka 
information om en enskild term. Använd nedanstående lista som 
underlag.

Ljusspridning – en effekt som uppstår när partiklar i luften sprider 
solens strålar så att avlägsna föremål ser mindre skarpa ut än 
föremål på närmare håll.

Efterbild – en bild av ett föremål som dröjer kvar efter det att man 
flyttat blicken från föremålet.

Hologram – en 3D-bild som lagras 
i ett interferensmönster som 
skapats med hjälp av en laserstråle 
som delats i en objektstråle 
och en referensstråle. På en del 
bank/kreditkort finns hologram av 
säkerhetsskäl.

Laserstråle – en smal, mycket koncentrerad ljusstråle.

Lins – ett ljusbrytande föremål i glas eller plast med en eller två 
buktiga ytor. Det är också den genomskinliga ovala kroppen som 
sitter bakom irisen. Den bryter ljuset mot näthinnan.

Ocklusion – en visuell signal som skapas av att ett föremål delvis 
täcker ett annat. På så vis får hjärnan informationen att föremålet 
som delvis är dolt är placerat längre bort än föremålet som delvis 
täcker det.

Perifert synfält – de yttre delarna 
av en människas synfält.

Visuell tröghet – ögats förmåga 
att hålla kvar en bild av ett 
föremål (en efterbild) i bråkdelen 
av en sekund efter det att 
föremålet försvunnit.

Perspektiv – en visuell signal som ger information om hur långt 
bort något befinner sig. Ju längre bort ett föremål förefaller att vara, 
desto mindre ser det ut.

Konvergenspunkt – den punkt där två olika infallsvinklar på 
samma föremål möts och bildar en 3D-bild.

Reflex – när ljus återkastas från släta glansiga ytor. 

Refraktion – ljusets brytning när det passerar genom ett ämne, 
som t.ex. glas eller vatten.

Relativ rörelse – en visuell signal som ges när två föremål rör sig. 
Föremålet som befinner sig närmast ser ut att röra sig en längre 
sträcka, men hjärnan har lärt sig att förmodligen rör sig föremålet 
som är längre bort snabbare.

Näthinna – ögats innersta hinna, som innehåller ljuskänsliga 
synceller. 

Skuggning – en visuell signal som visar hur ljuset faller på 
ett föremål. Konstnärer lägger ofta till skuggor för att härma 
hur ljuset i verkligheten skulle falla på ett föremål och skapa 
skuggor. Skuggningen gör att en målning ser verkligare och mer 
tredimensionell ut.

Stereosyn – förmågan att se tredimensionellt. 

Stereoskopisk film – 3D-filmer. 

Trollskiva (taumatrop) – en optisk leksak som uppfanns på 
1820-talet. Den bygger på visuell tröghet som gör att det skapas 
efterbilder så att olika bilder blandas.

Visuell signal – ledtrådar som hjälper hjärnan att ”se” världen och 
att se den i tre dimensioner. De visuella signaler som diskuteras i 
filmen är: stereosyn, perspektiv, ocklusion, skuggning, relativ rörelse 
och ljusspridning.

Fler termer för de äldre eleverna
Konstruktiv interferens – då vågtopparna (eller dalarna) för två 
ljusvågor av samma färg sammanfaller och förstärker varandra så 
att det blir en större och färgstarkare våg.

Destruktiv interferens – när en ljusvågs topp möter en annan 
ljusvågs dal, då tar de ut varandra så att det inte blir någon färg alls.

Att göra före filmvisningen
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Lärarhandledning
Övning 1

Med dina egna ögon

Syfte
Att förstå hur vår syn fungerar och hur vi uppfattar optiska 
illusioner.

Material 
Bibliotek och Internet
Linjaler
Sugrör (en per elev)
Kartotekskort (två per elev)
Tejp
(valfritt) Gröna markeringspennor eller 
kritor (en per elev)
(valfritt) Vitt papper (två ark per elev)

Tips!
Innan eleverna börjar 
utforska ögats olika delar 

och hur de samverkar med 
hjärnan för att skapa bilder, kan man be dem att identifiera de 
delar av ögat som de redan känner till. Uppmuntra eleverna att 
förklara hur de fungerar.

För äldre elever: Täck för rutan på arbetsbladet där namnen 
på ögats olika delar står innan sidan kopieras och delas ut till 
eleverna.

Låt eleverna titta på första bilden och sedan mäta 
linjerna. Eleverna behöver bara mäta linjernas 

horisontella del. Förklara att bilden demonstrerar 
en synvilla när det gäller perspektivet. 
Lutningen på linjernas ändar gör att den övre linjen ser ut att 
ligga längre bort. Undermedvetet drar vår hjärna slutsatsen att 
en linje som ser lika lång ut som en som ligger närmare måste 
vara längre. Men när eleverna mäter de horisontella linjerna 
kommer de att finna att alla tre är exakt lika långa.

Låt eleverna betrakta kuben med pricken en liten stund. Fråga 
sen hur många elever som tycker att pricken sitter mitt på 
kubens främre sida och hur många som tycker att pricken 
sitter nere i vänstra hörnet på kubens bakre sida. Förklara att 
pricken i kuben är ett exempel på en synvilla när det gäller 
avståndet. Orsaken till att vissa elever tycker att pricken sitter 
på kubens bakre sida och andra att den sitter på kubens främre 
sida beror på att hjärnan inte kan besluta sig för vilken del av 
bilden som ligger närmast. Låt eleverna titta på kuben igen. De 
ska kunna se att pricken kan sitta både på kubens baksida och 
på dess framsida.

Innan eleverna får gå vidare och börja göra 
en trollskiva, kan de yngre eleverna få göra 

den första övningsuppgiften som beskrivs i 
Uppföljande övningar. Det kommer att hjälpa dem att få 
en konkret uppfattning om vad en efterbild är. Om tiden 
räcker till kan det vara bra om även de äldre eleverna får 
göra övningsuppgiften. När de äldre eleverna är klara 
med övningsuppgiften kan de få uppgiften att utifrån sina 

observationer formulera 
en definition för termen 
”efterbild”. Uppmuntra 
dem också att utforska 
vad det beror på att 
det är skillnad på den 
verkliga bildens färg och 
efterbildens färg.
Låt eleverna tillverka och 
pröva sina trollskivor 
innan de får höra 
historien bakom. Berätta 
att trollskivan uppfanns 

på 1820-talet. Den kan ses som det första steget mot att göra 
film. Trollskivan bygger på visuell tröghet – ögats förmåga att 
för ett kort ögonblick hålla kvar en bild av ett föremål efter det 
att föremålet har försvunnit (en efterbild). 
När man snurrar trollskivan fortsätter ögat att se de två 
bilderna på kortets vardera sida en bråkdel av en sekund efter 
det att bilderna dykt upp. Det gör att de två bilderna ser ut att 
bara vara en bild.

Uppföljande övningar
•  För att hjälpa eleverna att bli medvetna om efterbilden 

kan man ge varje elev en grön märkpenna eller krita och 
två ark vitt papper. Eleverna får rita en grön stjärna på 
det ena papperet och sen ska de titta på den i 30 sekunder. 
De får inte lyfta blicken från stjärnan. Sen skjuter de in 
det andra pappersarket över papperet med stjärnan. Efter 
några sekunder ska eleverna se hur en rosalila stjärnformad 
efterbild visar sig på papperet. Efterbilden är rosalila 
eftersom ögonen tröttats ut av att se på den gröna färgen. 
Ögonen ser efterbilden men färgen - grönt - som ögat har 
tröttnat på försvinner och en bild som är rosalila blir kvar.

•  Uppmuntra eleverna att samla exempel på olika sorters 
optiska illusioner att sätta upp på väggarna i klassrummet. 
Under varje exempel sätts ett papper som kan lyftas upp och 
under ska det finnas en förklaring av hur illusionen lurar 
ögat.

Del A

Del B

Del C
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Med dina egna ögon

  Del A    Se i 3-D
I filmen TRUBBEL I 3D, imponerar Professorn på oss med 
3D-teknikens under. Men han är den förste att påpeka att sättet 
som vår hjärna och våra ögon samarbetar för att skapa bilder är 
precis lika imponerande! Hjärnan slår ihop de två olika bilderna 
som vårt vänstra och vårt högra öga ser till en enda 3D bild. 
Hur fungerar den processen och hur samarbetar ögats olika 
delar? Det kan man ta reda på om man letar upp information 
om ögats olika delar som finns i bilden nedan.

   Del B    Optiska illusioner
I filmen presenterar Professorn ”De optiska illusionernas märkliga 
värld” när han drar sig till minnes ett utställningsbesök han gjorde 
som liten pojke. När vi ser på ett föremål bygger en stor del av 
informationen vi tar till oss på kunskaper och förväntningar 
om hur föremålet borde se ut. Men vi kan bli lurade! En optisk 
illusion kan föra oss bakom ljuset. Vad vi verkligen ser och vad vi 
tror att vi ser kan ibland vara två olika saker. Det finns en rad olika 
illusioner, det kan t ex handla om perspektiv och avstånd.

1. Se på linjerna här nedan.

Vilken linje tror du är längst? ___________ .

Mät nu linjerna med en linjal. Blev du förvånad? 

2. Se på kuben här under.

På vilken av kubens sidor sitter pricken?  __________________

  Del C    Rörliga projektioner
Alla filmer består av en massa stillbilder i form av bildrutor. Det 
gäller också för 3D-filmer som TRUBBEL I 3D. En massa bildrutor 
fladdrar förbi på filmduken varje sekund. Mellan bildrutorna är 
duken svart, men det ser man inte. För våra hjärnor fyller ut de 
mörka gliporna med efterbilder.

För att se hur våra ögon och vår hjärna blandar efterbilder till en 
enda bild kan man göra en liten leksak som kallas trollskiva.
 
Steg 1. Rita av Professorns huvud på ett 
av korten. Rita en tom tv-ruta på det 
andra kortet. Professorns huvud får inte 
vara större än tv-rutan. Tejpa fast övre 
delen av sugröret på baksidan av kortet 
med Professorns huvud.

Steg 2. Lägg kortet med tv-rutan med 
baksidan mot det första kortet så att 
sugröret hamnar mellan korten. 
Tejpa ihop kortens kanter. 

Steg 3. Håll sugröret mellan 
handflatorna. Snurra sugröret 
snabbt fram och tillbaka mellan de 
sammanpressade handflatorna. Det 
ska se ut som om Professorn ”är 
på tv”.

Övning 1
Arbetsblad för kopiering

hornhinna

regnbågshinna (iris)

pupill

lins

glaskropp

näthinna

stavar

tappar

synnerv
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Lärarhandling
Övning 2

Avslöja ljusets hemligheter

Syfte 
Att förstå hur ljuset ibland kan 
bete sig och vilken roll dessa 
beteenden spelar när man skapar 
3D-effekter.

Material
Ficklampor (en per grupp)
CD skiva (en per grupp)
Vitt papper
Kritor (för de yngre eleverna)
Snören (valfritt)

Tips!
Låt eleverna genomföra övningsuppgiften i del A 
och diskutera deras svar. Yngre elever kan behöva 

lite hjälp med att svara på frågorna. (Möjliga svar: 
1. Ljus passerar genom glas 2. En person skymmer ljuset och 
kastar en skugga 3. Ljus reflekterar, eller återkastas/studsar från 
en spegel.) 

Dela in eleverna i grupper med tre i varje grupp. 
Ge varje grupp en ficklampa och en CD. Släck 

ljuset. Be en elev att lysa med ficklampan på 
CD:ns ytterkant. Be en annan elev att hålla upp ett pappersark 
vinkelrätt mot sin bänk. Papperet fungerar som en filmduk där 
man kan se reflekterat och diffuserat ljus. Be de yngre eleverna 
att använda kritor för att rita av vad de ser på ”filmduken”. 
De äldre eleverna kan uppmuntras att försöka skriva ner vad 
det är de ser. Gör dem uppmärksamma på i vilken ordningsföljd 
färgerna ligger och låt dem resonera kring vad det är för 
fenomen de observerat.

Låt eleverna ta del av varandras teckningar eller beskrivningar 
och förklaringar. Förklara att den här övningen visar på två 
olika beteenden hos ljuset. De har redan bekantat sig med ett 
av dem—reflexion. Ljusstrålen från ficklampan reflekteras eller 
återkastas från CD:ns blanka yta till papperet. En annan effekt 
uppstår därför att CD:ns yta inte är så jämn som den ser ut. På 
ytan finns rader av små gropar. Ficklampans vita ljus reflekteras 
när det träffar CD:ns yta, som är täckt av ett tunt metallskikt. 
Men de små groparna bryter (eller refrakterar) också ljuset och 
det separeras i de färger som bildar vitt ljus (rött, orange, gult, 
grönt, blått, indigo och violett) – färgerna vi ser i regnbågen.

Ställ följande frågor till 
eleverna för att hjälpa dem 
att upptäcka varför färgerna 
står i den ordningen: Vad 
kan färgernas ordning ha 
att göra med det faktum att 
ljusstrålar kan brytas? Tror 
de att en viss färg bryts mer 
än andra? Förklara att när 
ljuset separeras och bryts 
så bryts det blå ljuset mest. 
De violetta och blå delarna 

av spektrumet låg högst upp 
på papperet. Rött ljus bryts minst och syntes längst ner på 
papperet.

Innan de yngre eleverna får börja kan man med 
hjälp av ett snöre visa hur en våg har toppar och 

dalar. Håll i snörets ena ände och fråga om någon 
vill hålla i snörets andra ände. Snärta till snöret så det bildas en 
vågrörelse längs snöret.

 När eleverna är klara med uppgiften kan man förklara att de har 
utforskat några av de fenomen som holografin bygger på, men att 
det är en mycket komplicerad och tidskrävande process att skapa 
ett hologram på riktigt. Man måste ha tillgång till en kraftfull 
laser och en speciell sorts fotografisk plåt. Det är bland annat det 
som gör att användningen av hologram fortfarande är ganska 
begränsad. Man kan dock påpeka att svårigheterna att skapa 
hologram har en fördel – de kan användas på kreditkort för att 
skydda mot förfalskningar.

Uppföljande övningar
• Låt de äldre eleverna söka information om och skriva om 

framtida användningsområden för hologram när det gäller 
säkerhet, i tv och film, och på produkter som t-tröjor, böcker, 
CD:s och gratulationskort. Låt de äldre eleverna fantisera fritt 
och komma med idéer om hur ett id-kort med hologram 
skulle kunna se ut i framtiden.

Del A

Del B

Del C

6



Avslöja ljusets hemligheter

  Del A    Hur ljuset fungerar
Fanns det inget ljus skulle vi inte kunna se någonting alls och det 
skulle vara helt omöjligt att se filmer som TRUBBEL I 3D. Vad 
vet du om ljuset? Ljuset uppför sig inte alltid på samma vis. Till 
exempel: Vad händer när ljusstrålar träffar olika sorters föremål? 
Skriv ner vad du tror händer med ljuset när det träffar de olika 
sakerna här nedan.

1. En glasruta: _______________________________________

2. En människa: ______________________________________  

3. En spegel: _________________________________________

  Del B       Ljuset: En färgstark figur
Man kan gott säga att Professorn är en färgstark figur, men det 
är ljuset också! Ljus kan uppträda på en rad olika vis. Det kan 
passera rakt igenom genomskinliga föremål, det kan blockeras 
av kompakta föremål (och skapa skuggor), och det kan 
reflekteras på släta, glansiga föremål. Men vänta nu, det är inte 
allt! För att ta reda på vad ljuset mer kan, kan din grupp göra 
den här övningsuppgiften:

Placera en CD skiva på ett bord med den släta glansiga sidan 
upp. När läraren har släckt ljuset riktar du ficklampans ljusstråle 
mot CD:n. Låt någon i gruppen hålla upp ett vitt pappersark. 
Du ser hur på bilden här under.

Skriv ner eller rita av det du ser

 

   Del C       Roliga lekar med ljus
Nu kanske du börjar undra vad allt det här med att bryta, reflektera 
och dela upp ljusstrålar har att göra med hur man gör spännande 
3D-bilder. Svaret är: en hel del. Man kan skapa ett tredimensionellt 
hologram med hjälp av linser och speglar för bryta och reflektera en 
laserstråle från ett föremål till en fotografisk plåt. Laserstrålen delas i 
två strålar. En lyser på föremålet som ska bli till ett hologram. Strålen 
reflekteras sedan på en fotografisk plåt. Den andra strålen riktas 
åt ett annat håll och reflekteras via en spegel mot den fotografiska 
plåten. På teckningen här nedan ser man hur det går till.

Hologram är också beroende av en annan av ljusets egenskaper 
som kallas interferens. Man förstår lättare vad interferens är 
om man tänker sig att ljusstrålarna uppför sig som vågor. Precis 
som vågorna på havet har ljusvågorna toppar och dalar. Möts 
topparna (eller dalarna) på två ljusvågor av samma färg, då 
förstärker de varandra och bildar en större våg. Det här kallas för 
konstruktiv interferens.

Om en topp och en dal möts så tar de ut varandra och resultatet 
blir ingen färg alls. Det kallas för destruktiv interferens.

När de två strålarna möts på en fotografisk plåt bildar de ett 
interferensmönster. Plåten framkallas sen och en annan laser styrs 
genom hologrammet i exakt samma vinkel men från motsatt 
håll. Då sprider interferensmönstret ljuset så att det skapas en 
tredimensionell kopia av det ursprungliga föremålet.

Om man vill se hur konstruktiv och destruktiv interferens 
fungerar kan man placera CD:n, ficklampan och det vita papperet 
som vi gjorde förut. Rör ljusstrålen från ficklampan sakta fram 
och tillbaka, närmare och längre bort från hålet i mitten på CD:n. 
Då ska man kunna se hur de olika färgbanden ökar och minskar 
i storlek. Om t.ex. det röda bandet blir bredare och färgstarkare, 
då beror det på att de röda ljusvågorna upplever konstruktiv 
interferens.

Övning 2
Arbetsblad för kopiering
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Lärarhandling          
Övning 3

”Verkligt verklig” 3D

Syfte
Att förstå hur visuella signaler skapar 
3D-illusioner på filmduk och på 
papper.

Material
Papper
Pennor
Linjaler (valfritt) 

Tips!
Börja med att be 
eleverna att jämföra 

olika sätt som tekniken 
härmar våra sinnen. Låt eleverna 
göra jämförelser mellan t.ex. våra 
ögon och en kamera eller vår hörsel 
och en ljudanläggning. Låt eleverna 
diskutera sina erfarenheter av 3D-filmer. Uppmuntra dem 
att diskutera de unika egenskaperna hos 3D-filmer i världens 
största filmformat. Påpeka att filmduken där filmer som t.ex. 
TRUBBEL I 3D visas kan vara upp till 10 gånger så stor som 
på en vanlig biograf. Be eleverna berätta om de tycker att 
kombinationen av 3D och en enorm filmduk förstärkt deras 
filmupplevelse.

Gå igenom definitionerna för skuggning, 
ocklusion och perspektiv med eleverna. 

Uppmuntra dem att minnas hur dessa visuella 
signaler förklarades och demonstrerades i TRUBBEL I 3D. Be de 
äldre eleverna att komma med egna definitioner och exempel på 
ledtrådar. Arbeta med de yngre eleverna för att hjälpa dem att 
lära sig och förstå definitionerna. Läraren eller någon annan kan 
demonstrera teknikerna på tavlan.

Låt de äldre eleverna på egen hand göra färdigt rituppgiften på 
arbetsbladet. När det gäller de yngre eleverna kan man rita upp 
ballongen på tavlan och göra färdigt uppgiften tillsammans. Låt 
klassen komma med förslag på var man kan lägga till skuggor 
och var fågeln ska placeras.

Låt dem som vill visa upp sina teckningar för klassen. De elever 
som förstått begreppen skuggning, ocklusion och perspektiv 
kommer att ha lagt till skuggor på ballongens vänstra sida, ritat 
fågeln så att den överlappar delar av ballongen och lagt till en 

horisontlinje antingen längs 
ballongkorgens nedre kant 
(för att visa att ballongen står 
på marken) eller nedanför 
korgens kant för att visa att 
ballongen är i luften.

För att få 
igång eleverna 

kan de först få 
träna på att skugga på en 
separat pappersbit. Visa hur 
de kan rita en skugga som 
blir allt djupare genom att 
först bara trycka helt lätt 
med blyertspennan och sen 
successivt öka trycket så att 
skuggningen blir allt mörkare. 
Resonera med dem kring 
hur mörkare och ljusare 

skuggningar kan förstärka 3D-effekten i en teckning.

Ge eleverna tid att göra klart sina 3D-”M”. Gå sen igenom 
eventuella svårigheter de haft eller slutsatser de gjort under sitt 
tecknande. Låt de som vill visa upp sina teckningar. Föreslå att 
de använder en linjal för att rita bokstäverna i Max namn om 
de tycker det är svårt att rita raka linjer. Den färdiga teckningen 
bör se ut ungefär så här:

Uppföljande övningar:
• Låt eleverna skriva sina egna namn med 3D-tekniken. För att 

öka svårighetsgraden kan de utgå ifrån att ljuset kommer från 
ett annat håll, kanske från vänster eller till och med ovanifrån 
eller underifrån.

Del A

Del B

Del C
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”Verkligt verklig” 3D

  Del A    Allt man behöver 
    veta om 3D
Vart och ett av våra två ögon ser ett föremål ur en lite annorlunda 
vinkel än det andra ögat. Vill du se bevis? 
Pröva det här: Håll ditt högra pekfinger cirka 
3 decimeter från din näsa. Blunda med det 
ena ögat. Öppna det och blunda 
med det andra ögat. Upprepa det 
några gånger. Det ser ut som 
om ditt finger hoppar från sida 
till sida. Det beror på att det ena 
ögat ser ditt finger från en något 
annorlunda vinkel än det andra 
ögat. Varje öga sänder ett något 
annorlunda meddelande till din hjärna 
om vad det ser. Meddelandena berättar 
för hjärnan det den behöver veta för att 
förstå att fingret har tre dimensioner. En 
3D-kamera fungerar på ungefär samma 
vis. Den har två linser som fungerar som våra två ögon och dessa 
linser är placerade på ungefär samma avstånd från varandra som 
avståndet mellan våra ögon.

   Del B  3D-filmens sköna konst
Se på figurerna här under. Vilken av dem ser mest realistisk ut? 
Varför?

Långt innan Professorn började med 3D, hade konstnärer 
kommit på hur de skulle få sina målningar att se tredimensio-
nella ut. De använde sig av de visuella signaler som ger hjärnan 
ledtrådar om djup, storlek och avstånd. De tre viktigaste visuella 
signalerna för konstnärer är skuggning, ocklusion, och per-
spektiv. Du kanske minns att Professorn försökte förklara dessa 
visuella signaler för Max och hur hans hjärna nästan strejkade? 
Men, de är faktiskt inte så svåra att förstå. Försök att använda de 
visuella signalerna för att göra teckningen här under mer tredi-
mensionell.

1. Tänk dig att solen lyser på ballongens högra sida. Skugga 
ballongen så den får realistiska skuggor.

2. Rita sen dit en fågel. Använd ocklusion för att skapa 
föreställningen att fågeln befinner sig närmare än ballongen.

3. Var befinner sig ballongen förresten? Står den på marken 
färdig att lyfta eller seglar den högt uppe i luften? Det får du 
själv bestämma. Lägg till en horisontlinje för att med hjälp av 
perspektivet ge tittaren en uppfattning om var ballongen finns.

   Del C.   En bättre skugga 
Stackars Max. Han var nästan säker på att Professorns knasiga 
idéer skulle bli hans undergång. Max gjorde till och med en 
gravsten till sig själv. Fast du kan säkert göra den ännu bättre 
med hjälp av de 3D-tekniker du just har lärt dig. Vi kan väl 
börja med ett ”M”? 

a. Rita klart konturen på det “M” som är påbörjat.
b. Lägg till “mejselmärken” i hörnorna och på kanterna genom 
att fylla i de streckade linjerna.
c. Lägg till skuggor så att det ser ut som om bokstaven är belyst 
från höger sida. En del skuggor är redan ifyllda.
d. Jämför ditt “M” med det här färdiga 3D-m:et. Hur ser ditt ut? 
(Ingen fara – skönheten finns i betraktarens öga!)

Försök att “hugga ut” Max hela namn (MAX) i 3D-bokstäver på 
ett separat papper.

Övning 3
Arbetsblad för kopiering

a.        b.      c.           d.
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