
AutoCAD grundkurs är för dig som vill lära dig att använda AutoCAD eller AutoCAD LT för konstruktion. 
Våra erfarna och certifierade lärare tar dig steg för steg genom programmet i lämplig takt. Vi varvar ge-
nomgång och visningar med mycket egna övningar baserade på kursmaterialet och våra egna övningsupp-
gifter. Kursens exakta innehåll och utformning anpassas i möjligaste mån efter deltagarnas förkunskaper 
och användningsområden.  

AutoCAD/LT 
Grund 

Kursbeskrivning 
 
Målgrupp: 
Kursen vänder sig till dig som ska börja använda 
AutoCAD/AutoCAD LT när du ritar och konstruerar. 
 
Målsättning: 
Lära dig grunderna i AutoCAD steg för steg så att du kan 
öka din produktivitet. Målet är att du lätt ska kunna skapa 
egna ritningar och presentera i utskrift. Du lär dig rita, mo-
difiera, använda block och måttsätta effektivt. Här har du 
tillfälle att ställa frågor.  
 
Övningar: 
Vi blandar med egna övningar samt från kursmaterialet 
för att få användarna att tänka själva och att lära sig ge-
nom att köra programmet så mycket som möjligt. 
 
Förkunskaper: 
Grundläggande kunskaper i Windows och datorvana är 
en grundförutsättning för en bra kurs.  
Kunskaper i ritteknik är till god hjälp. 
 
Kursmaterial: 
Vi använder ett svenskt kursmaterial kompletterat med 
egna övningar. 
 
Kursfakta: 
4 dagar (kl. 09.00 till 16.00). 
 
Ring ditt närmsta Cadcraft - kontor för pris och bokning. 
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AutoCAD/LT grund (forts) 

Agenda: 
Obs! Detta är en grundagenda som kommer att finjusteras 
beroende på deltagarnas förkunskaper och önskemål. 
Vi kör kursen som 4 dagar för grundkurs samt 2 dagar för 
uppdatering till senaste Autocad. 

 
Dag 1:  
Introduktion av Autodesk, Cadcraft och AutoCAD 
• Filformat för Autocad. 
• Hur fungerar Autocad, koordinat system, hjälpmedel. 
• Ritar mycket och stegrar med fler funktioner. 
 
Dag 2: 
Modifiera, Dimension och Lager 
• Osnap, zoom, pan m.m. 
• Polyline, lager, text m.m. 
• Tabeller, trim/extend m.m. 
 
Ritningsgenerering 
• Skapande av ritningar. 
• Måttsättning, symboler text m.m. 
 
Dag 3: 
Presentation av gränssnitt 
• Menyer 
• Ritmiljön 
• Ritfunktioner 
• Cui funktioner. (customize user interface) 
Ritningsgenerering 
• Block, externa referenser 
• Hantering av ritramar, rithuvud, inställningar m.m. 
• Tips och trix, plottning 
• Egen template 
 
Dag 4: 
Block, DWFx, PDF och Layout läget 
• Block table 
• Automatisk spara till dwf eller pdf. 
• Hantera skala i modelläge eller i Layoutläge. 
Ritningsgenerering 
• Rita, måttsätt och skapa dwf eller pdf. 
• Egna önskemål om tid finnes.  
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