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Sammanfattning/Abstract 
Skolämnet teknik har funnits i snart 50 år och har under denna tid bland annat delat kursplan med de 
naturvetenskapliga ämnena. Det har även funnits kopplingar mellan teknik- och slöjdämnet via 
gemensam lärarutbildning. Rent akademiskt finns ingen naturlig motsvarighet till teknik, men skolans 
teknik anknyter till akademiska discipliner inom ingenjörs-, human- och samhällsvetenskap. Många, inte 
minst lärare och elever, känner osäkerhet inför ämnets egenart och gränser: vilken är ämnets kärna och 
gränser gentemot andra skolämnen? Ett sätt att närma sig denna fråga är att utgå från begreppet 
modell. Begreppet upplevs i skolämnet teknik som diffust beskrivet och trots att man använder modeller 
i undervisningen pratar man sällan om dem i didaktiska sammanhang. Modeller är en mycket viktig del 
av teknikutvecklingsarbetet, vilket är ett av teknikämnets kärnområden.  
 
När det gäller användning av modeller i teknikundervisning är kursplanerna viktiga att beakta. De ger 
förutsättningar och ramar för användningen av modeller i ett ämne. Min studie syftar till att undersöka 
hur modeller lyfts fram i teknikkursplaner i några olika länder och genom det komparativa upplägget kan 
man se vilka likheter och olikheter som finns i användning av modeller. På så sätt kan man skapa en 
karta över möjliga sätt att använda modeller i teknik och hur det kan skilja sig mellan olika länders 
kursplaner. Huvudfrågan i denna undersökning är; Vilka olika typer av modeller beskrivs i nationella 
kursplaner för teknik i motsvarande grundskolan i Sverige, Irland, Nya Zeeland och Sydafrika? 
 
Gilberts fem olika ”modes off representations” tolkas vilka som modeller och de utvalda kursplanerna 
undersöktes noga och mål och innehåll med koppling till modeller för år 1-3, 4-6 och 7-9 valdes ut och 
analyserades utifrån explicit eller implicit innehåll. Därefter bröts innehållet i texterna ned till en markör 
eller mening som signalerar att det handlar om modeller. Explicita markörer är ord som direkt, kan 
kopplas till modeller, exempelvis modell och prototyp. Implicita markörer är ord som indirekt kan 
kopplas till modeller. Med utgångspunkt i de i metoden definierade implicita och explicita markörerna 
ser man att de implicita kopplingarna till modeller är överrepresenterade och att de fall man använder 
explicita markörer är mycket få. Annorlunda uttryckt finns det få påbud om att använda modeller i 
kursplanerna, men desto större outskriven och därmed potentiell användning. En nyutbildad lärare med 
begränsad erfarenhet av att tolka kursplanetexter och förstå hur modeller kan komma in och stödja 
undervisningen får alltså mycket lite stöd av kursplanerna i arbetet med modeller i teknik.  
Med hänsyn till resultaten av denna undersökning, skulle man kanske genom att tydligare uttrycka fler 
typer av modeller och särskilt betona processen kring modeller, ge eleverna en djupare förståelse av 
teknikutvecklingsprocessen och kanske komma ifrån det ”oreflekterade görandet” som lyfts av 
Skolverket .   
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1. Inledning  
 
Skolämnet teknik har funnits i snart 50 år och har under denna tid bland annat delat 
kursplan med de naturvetenskapliga ämnena. Det har även funnits kopplingar mellan teknik- 
och slöjdämnet via gemensam lärarutbildning. Rent akademiskt finns ingen naturlig 
motsvarighet till teknik, men skolans teknik anknyter till akademiska discipliner inom 
ingenjörs-, human- och samhällsvetenskap. 1994 fick teknik en egen kursplan vilket bidragit 
till att ämnets egenart förtydligats (Lövheim, 2010). Trots detta kan många, inte minst lärare 
och elever, känna osäkerhet inför ämnets egenart och gränser: vilken är ämnets kärna och 
gränser gentemot andra skolämnen? Ett sätt att närma sig denna fråga är att utgå ett mer 
avgränsat perspektiv. Begreppet modell erbjuder en sådan ingång.  Modellbegreppet 
upplevs i skolämnet teknik som ganska diffust beskrivet och trots att man använder modeller 
i undervisningen pratar man sällan om dem i didaktiska sammanhang. Modeller är en 
mycket viktig del av teknikutvecklingsarbetet, vilket är ett av teknikämnets kärnområden. Vi 
kan alltså genom att hitta och definiera användandet av modeller i skolämnet teknik komma 
åt ett kärnområde inom tekniken och definiera gränser mot andra ämnen. 
 
Begreppet modell används i många olika skolämnen och utbildningssammanhang. Vad som 
betecknas som en modell och hur de används är lite olika i de olika ämnena och 
vetenskaperna. Modeller är viktiga, när man ska närma sig något okänt, både för forskningen 
och den enskilda individen menar Sjöberg (2005). Att använda modeller i naturvetenskaps- 
och teknikundervisningen, visar flera internationella undersökningar, är viktigt för att 
eleverna ska förstå komplexa samband och fenomen, samt för elevernas förmåga att lösa 
problem. I en amerikansk undersökning (Wells 1995) av fysikstudenter i High school såg man 
att modellbaserad inlärning, markant ökade studenternas förståelse för innehållet i kursen.  
 
Att skapa och använda modeller för att kommunicera och för att arbeta med problem-
lösning är viktigt inom ämnet teknik, såväl i grundskolan som i högre utbildning. Innehåll 
som kopplar begreppet modell förekommer frekvent, både i den svenska kursplanen i teknik 
för grundskolan (Lgr 11) och i andra länders motsvarande kursplaner. Förutom läro- och 
kursplaner styrs lärare ofta av det som står i läromedel. I en undersökning, som fokuserar på 
modeller i allmänhet, och på kemiska bindningar i synnerhet, tittar Bergqvist (2012) på hur 
läromedel och lärare använder sig av läromedlens modeller för att öka elevernas förståelse. 
Undersökningen visar bl.a. att modellerna som finns i läromedel och de som används av 
lärarna kan göra att eleverna får svårare att förstå innehållet samt att lärarnas egna 
modeller påverkas väldigt mycket av de modeller som finns i läromedlet. Det är samman-
fattningsvis viktigt att det bland lärare finns en medvetenhet om skolämnets modeller och 
deras användning i undervisningen.  
 
Ett problem, när man vill arbeta med modeller, är bristen på litteratur som förklarar och 
diskuterar olika former av modeller i teknik menar Nia och De Vries (2017). Vid en 
genomgång av vad som har tidigare skrivits kring modeller och teknik så finns några artiklar 
och forskare jag vill lyfta fram. Denna texts jämförelse grundar sig till stor del på John K. 
Gilbert som har undersökt modeller inom det naturvetenskapliga området. Bland annat 
undersöker han förhållandet mellan representationer, människans inre modeller och dess 
påverkan från fenomen eller andra modeller (Gilbert 2004). I denna undersökning, som jag 
senare i texten använder mig av,  inriktar Gilbert sig till stor del på hur representationer av 
modeller kan kategoriseras ned till fem olika typer.  
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Gilbert har också, i en annan undersökning tittat på olika aspekter av modeller (Justi och 
Gilbert 2003). Genom att fråga naturvetenskapslärare om vilka olika aspekter av modeller de 
kunde se identifierade man fyra olika typer av aspekter man kan koppla till modeller. Dessa 
fyra aspekter var modellens natur, dvs vilken typ av modell den är, vad den representerar, 
hur den kan användas samt dess stabilitet över tid. I denna undersökning kommer jag, som 
tidigare nämnts, att titta på olika typer av modeller. Ett annat sätt att undersöka modeller är 
att ge en definition av de olika funktioner en modell kan ha. Nia, De Vries (2017) går i en 
undersökning av Standards for Technological Literacy (STL) (2007) igenom innehållet i dessa 
för att se hur konceptet modell används. STL beskriver vilken kunskap och färdighet som alla 
K-12 studenter behöver ta till sig under kursens gång, K-12 motsvarar elever med åldern 17 
år dvs något äldre än högstadieelever i Sverige. Enligt Nia, De Vries (2017) är eleverna tänkta 
att bekanta sig med ett antal funktioner av modeller, dvs hur de kan användas. Dessa är att 
demonstrera, designa, testa och utvärdera , göra prototyper, problemlösning, kommunicera 
och inlärning. Bev France är en annan forskare som har tittat på hur man kan använda 
modeller och vilken roll de spelar inom naturvetenskapen. I en undersökning från 2012 visar 
hon tillsammans med några andra forskare (Coll, France & Taylor 2012) att användningen av 
modeller och analogier inom vetenskaplig utbildning kan ge en väg för studenter att få en 
viss förståelse för naturens natur. Vidare hävdar hon att en förståelse av vetenskaps-
modeller och modelleringsprocessen gör det möjligt för eleverna att utveckla en 
metakognitiv medvetenhet om kunskapsutveckling inom vetenskapssamhället, samt att ge 
redskapen att reflektera över sin egen vetenskapliga förståelse. Alltså finns artiklar och 
forskning om olika typer av modeller, aspekter av modeller, modellers funktion och att 
modeller kan öka elevernas förståelse. Samtliga ovan nämnda undersökningar, utom Nia & 
de Vries som specifikt gäller teknik, har ett naturvetenskapligt perspektiv men kan vara 
användbara även inom tekniken.  
 
När det gäller teknik och modeller är utbudet av forskning mindre men Marc de Vries 
bidrog, till den internationella PATT-konferensen 2013, med en intressant artikel kring att 
använda modeller i teknik- och ingenjörsutbildningar. I artikeln framkom att själva tanken 
med att använda modeller i teknik- och ingenjörsutbildning är att den ger förenklade 
representationer av verkligheten. Med tanke på de missuppfattningar man kan förvänta sig 
att eleverna har, är det bra att ha med olika typer av modeller, modeller med olika funktion 
och etik kring modeller i kursplanerna menar de Vries (2013). Vidare, skriver de Vries att det 
framkommer i många undersökningar att elever tänker att modeller alltid är modeller av 
verkliga objekt och att ju mer modellen liknar det verkliga objektet desto bättre. Eleverna 
har ingen klar bild av hur modellerna tas fram. Dessutom lyfter litteratur som diskuterar 
modellers funktioner enbart fram de två funktionerna att stödja utveckling och att stödja 
kommunikation i en pedagogisk miljö. De säger alltså inget om modellers fem andra 
funktioner som Nia & De Vries finner STL-undersökningen (Nia, De Vries 2017).  
De Vries menar att hans artikel, till PATT-konferensen 2013, kan fungera som en agenda för 
framtida utbildningsforskning om undervisning och lärande av modellering i teknik- och 
ingenjörsutbildning. Detta skulle kunna öppna ett helt nytt forskningsområde som kan stödja 
introduktionen av "modellernas egenskaper och funktioner" inom teknik och 
teknikutbildning, vilket denna artikel riktar sig mot. 
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Haglund och Strömdahl (2012) genomförde en annan intressant undersökning, med bäring 
på teknik där man tittade på hur man, beroende på erfarenhet inom teoretisk eller praktisk 
kunskap, kan tolka två olika datoranimerade bilder av en Ottomotor. Den ena bilden var en 
idealiserad modell av verkligheten, interaktiv och synkroniserad med en graf som beskrev 
för hållandet mellan volym och tryck i motorn medan den andra bilden inte var interaktiv 
och gav mer realistisk och detaljerad bild av en verklig motor. Undersökningen visade att de 
forskarstudenter som ingick i undersökning såg den interaktiva modellen av motorn som 
välkänd och användbar medan bilmekanikerna som representerade den praktiska kunskaps-
traditionen såg denna modell som en dålig representation av verkligheten. En slutsats var att 
man fokuserar på generaliserings- och idealiseringsaspekterna av modellering i teoretiska 
kunskapstraditioner, medan man fokuserar på att modellen ska vara en bra bild av 
verkligheten i den i praktiska kunskapstraditionen. Som en följd av detta är idealiserade 
modeller förvirrande och av litet värde i en praktisk kunskapstradition menar Haglund och 
Strömdahl (2012). 
 
En annan viktig sak som lyfts fram i forskning är att det som skiljer tekniska artefakter från 
naturliga föremål är att den förra är påverkad av människan medan den senare bara har 
påverkats av naturen. En modell kan därför anses vara en teknisk artefakt då den är ett 
avsiktligt konstruerat objekt som visar sin funktion genom sina fysiska egenskaper och 
möjligheter (Weisberg 2007;Knuuttila 2004, 2005).  Modeller har många vetenskapliga 
funktioner utöver de tekniska, särskilt i ingenjörsvetenskap. De kan därför betecknas som 
’teknik-vetenskapliga artefakter’, och följaktligen kan man säga att modeller har en slags 
dubbelnatur, enligt Nia och De Vries (2017).  Denna teori introducerades först av Kroes och 
Meijers (2006) för att leverera en mer fullständig redovisning av dessa typer av objekt. 
Teorin konstaterar att det finns två sammanhängande aspekter, en fysisk aspekt som 
behandlar den materiella dimensionen av modeller och en avsiktsaspekt,  som tar upp 
målen bakom dess existens. Avsiktsaspekten kan användas för att analysera begrepp kring 
modellers funktion. 
 
Norström (2014), som i en del av sin avhandling skrivit om modeller, menar det finns flera 
fördelar som tekniska modeller kan ha jämfört med sina naturvetenskapliga gelikar; att det 
är relativt enkelt att designa både fysiska och abstrakta egna modeller om syftet är att lösa 
tekniska problem, d.v.s. problem relaterade till funktion och effektivitet. Till skillnad från 
vetenskapliga modeller förväntas tekniska modeller inte alltid vara förklarande och 
tillämpbara i alla sammanhang.  Alla modeller som används i skolans naturvetenskap har 
begränsningar och de flesta av dessa begränsningar är välkända för lärare och forskare, men 
inte alltid för elever menar Norström. Vid många experiment som genomförs i skolan kan 
man inte se begränsningarna i de naturvetenskapliga modellerna och på så sätt liknar de 
användningen av tekniska modeller. Vi vet att de har begränsningar, men också att de är 
användbara för förutsägelse i vissa sammanhang.  
 
Det finns alltså inte så mycket tidigare forskning kring användning av modeller i skolämnet 
teknik i Sverige och skolämnet teknik saknar en utarbetad didaktik kring arbetet med 
modeller. Genom att studera och analysera användandet av modeller i skolämnet teknik i 
några olika länders kursplaner kan man öka lärarnas förståelse kring modeller och arbetet 
med dem, vilket kan bidra till att förbättra förutsättningarna för elevers lärande i teknik i 
allmänhet och teknikutvecklingsarbetet i synnerhet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
När det gäller användning av modeller i teknikundervisning är kursplanerna viktiga att 
beakta. De ger förutsättningar och ramar för användningen av modeller i ett ämne. 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur modeller lyfts fram i teknikkursplaner i några 
olika länder. Genom det komparativa upplägget kommer jag kunna se vilka likheter och 
olikheter som finns i användning av modeller i de olika ländernas kursplaner i teknik. På så 
sätt kan jag skapa en karta över möjliga sätt att använda modeller i teknik och hur det kan 
skilja sig mellan olika länders kursplaner. Detta föranleder att huvudfrågan i denna 
undersökning är;  
 

Vilka olika typer av modeller beskrivs i nationella kursplaner för teknik i motsvarande 
grundskolan i Sverige, Irland, Nya Zeeland och Sydafrika? 

 
De länder som valdes ut för analysen har en etablerad teknikundervisning där kursplaner och 
andra styrdokument är lättillgängliga, dvs finns på Internet och har engelsk text. 
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3. Bakgrund 
 
Hur teknik och teknisk kunskap definieras och avgränsas mot andra områden, främst 
naturvetenskaperna, är viktigt då det påverkar hur man lär ut teknik och hur man utvärderar 
det utlärda, inte minst då det gäller modeller. Följande avsnitt bygger på teknikfilosofiska 
definitioner av det tekniska området.  
 
Det tekniska kunskapsområdets gränser och innehåll 
 
Enligt teknikfilosofer kan teknikvetenskapen definieras genom att den studerar objekt som 
är tillverkade av människan medan naturvetenskapen studerar saker från naturen (Norström 
2011; Hansson 2007). Vidare har tekniken ett syfte att hela tiden skapa nya saker (ny teknik) 
att studera till skillnad från naturvetenskapen som studerar det befintliga (naturen).  Även 
klassificeringen av objekt skiljer sig mycket mellan teknik och naturvetenskap då man i 
tekniken klassificerar efter funktion för människor och i naturvetenskap mer ser till utseende 
och beståndsdelar, exempelvis motorsåg och röd ros. Tekniken använder också 
värdeladdade begrepp vilket naturvetenskapen undviker. Slutligen kan man i tekniken inte 
göra samma förenklingar av verkligheten som naturvetenskapen kan göra, man måste 
exempelvis räkna med kraften från vindar på en bro. Hansson (2007) menar att 
sammantaget visar dessa skillnader att teknikvetenskapen inte är en gren av 
naturvetenskapen, inte heller att det är tillämpad naturvetenskap. Vi kan alltså genom 
Hanssons (2007) och Norströms (2011) teknikfilosofiska resonemang definiera gränserna 
mellan teknik och naturvetenskap.  
 
För att komma ännu djupare i teknikämnets särart kan vi studera de vanligaste 
definitionerna av teknik som Norström (2011) lyfter fram. Dessa är att teknik är 
användandet av maskiner, redskap och verktyg, människans metoder att tillfredsställa sina 
önskningar och behov genom att använda fysiska föremål samt att teknik är de metoder som 
används för att bearbeta råmaterial  syfte att öka deras användbarhet. 
 
En av de viktigaste aspekterna när man ska skilja teknik från andra vetenskaper är att den 
innehåller en aktivitet som ska ge ett önskat resultat dvs bygger på kunskap. Ingenjörs- 
kunskap, hantverk och många vardagsaktiviteter (sy, laga mat, städa) innehåller dessa 
aspekter och är därför en del av tekniken (Norström 2011).  Begreppet teknisk kunskap är 
vanligt i kursplaner och andra styrdokument och kan kopplas till Veta hur och Veta vad.  
 
Teknisk kunskap kan, som all annan kunskap, vara både praktisk kunskap och teoretisk 
kunskap. En hantverkare kan ha praktisk kunskap om hur ett moment i hans yrke utförs utan 
att kunna i ord beskriva hur han eller hon gör. Han eller hon har lärt sig detta genom att 
praktiskt utföra ett arbete. Detta kallas icke-verbal kunskap och är ett karaktäristiskt drag 
hos teknisk kunskap, dvs. att all kunskap inte kan uttryckas enbart i ord (de Vries 2005). En 
ingenjör kan på samma sätt ha en teknisk kunskap om hållfasthet men med ett annat 
ursprung, i applicerad naturvetenskap och matematik, dvs baserad på teoretisk kunskap i 
stället för praktisk. Norström lyfter skillnaden mellan en smed och en ingenjör: 
 

The engineer’s knowledge of applied science and the blacksmith’s tacit knowledge are both oriented 
towards the creation of technological artefacts, but they have different origins, different areas of 
application, and are justified in different ways. Their orientation towards action and creation makes 
them both technological. (Norström 2011 s.4 )  
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Som nämnts ovan har teknik till skillnad mot naturvetenskapen många värdeladdade 
begrepp. Teknisk kunskap är ofta normativ (de Vries 2006). Man pratar om stabil-instabil 
eller snabb-långsam, vilket innebär att en del av teknik kunskap har att göra med föremåls 
funktion.  
 
Genomgången av teknikämnets karaktär i detta avsnitt ger vid handen att teknikämnet kan 
särskiljas gentemot naturvetenskapen på flera olika sätt. Detta är viktigt inte minst då denna 
text tar sin utgång från naturvetenskapliga modeller då det finns mycket få definitioner av 
modeller i teknikämnet.  
 
Modeller 
 
Det finns många olika typer av modeller, ekonomiska-, matematiska-, naturvetenskapliga- 
och tekniska modeller är bara några exempel på områden där man talar om modeller.  
I det här arbetet har jag valt att utgå från Gilberts klassificering av modeller. Även om den 
klassificeringen är utarbetad för naturvetenskapliga modeller är den så pass generell att den 
kan användas för att klassificera modeller i teknik. Även Norström (2014) menar att Gilberts 
klassificering är användbar i tekniken. Indelningen är skapad med tanke på undervisning i 
naturorienterande ämnen, men är användbar även inom teknikområdet. (Norström 2014 
s.48) 
 
Gilbert (2004) definierar begreppet modell såsom en förenklad avbildning av den verklighet 
man observerar, konstruerad för specifika ändamål. Man kan alltså säga att en modell ofta 
är en förenklad representation av verkligheten. Modeller kan också vara en idealisering av 
en möjlig verklighet, baserad på teorins abstraktioner. De kan användas för att göra 
abstrakta enheter synliga, ge beskrivningar och / eller förenklingar av komplexa fenomen 
och ligga till grund för både vetenskapliga förklaringar och förutsägelser om fenomen.  
Grovt kan man dela upp modeller i konkreta, sådana man kan ta på, eller abstrakta, ofta 
mentala, modeller. Båda typerna av modeller kan såklart användas inom teknik och 
teknikundervisning men i denna studie kommer jag att utgå från en annan typ av 
klassificering av modeller. Gilbert (2004) menar att modeller kan klassificeras beroende på 
deras representationsformer. Följande klassificering kan urskiljas; 
 

• Den konkreta eller materiella representationsformen av en modell är tredimensionell 
och består av hållbart ett material.   

• Den verbala formen kan vara nedskriven eller uttalad och kan bestå av en beskrivning 
av de enskilda komponenterna i ett system samt hur dessa samverkar. Den kan också 
bestå av de metaforer och analogier som bygger upp modellen.  

• Den symboliska formen kan bestå av symboler, formler, ekvationer och matematiska 
uttryck.  

• Den visuella formen använder grafer, diagram och animationer. Tvådimensionella 
bilder ritningar och datormodeller kan kopplas hit. 

• Det gestuella sättet använder människokroppen eller dess delar ex eleverna får vara 
atomer som rör sig i en gas.  
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Ovanstående representationer av modeller, den konkreta, den verbala, den symboliska, den 
visuella och den gestuella blir ett verktyg för mig när jag undersöker vilka typer av modeller 
som återfinns i kursplaner.  
Ländernas skolsystem, teknikämne och modellinnehåll 
 
Sverige  
 
I Sverige är skolan kostnadsfri och obligatorisk för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 
år. Ansvaret för skolan delas mellan stat och kommun. Utbildningens innehåll styrs av staten 
genom Skolverket. Huvuddelen av finansieringen av skolan sköts av kommunerna medan 
genomförandet av undervisningen kan ske i såväl kommunal som privat regi. Samtliga skolor 
styrs av samma nationella läroplan, Lgr 11, i vilken alla skolans obligatoriska ämnen finns, 
varav teknik är ett.  
 
Teknikämnet är ett eget ämne med en egen kursplan som eleverna läser under de nio 
obligatoriska skolåren. Teknik ingår även som kunskapsområde i den frivilliga förskolan som 
styrs av den nationella läroplanen för förskolan (Lpfö). Vidare finns ämnet teknik i den 
frivilliga gymnasieskolan. 
 
Kursplanen för teknik i Lgr 11 innehåller en syftestext som anger motiven till att läsa teknik 
samt fem förmågor som eleverna ska få möjligheten att utveckla under sin tid i skolan. 
Vidare finns ett centralt innehåll för ämnet, som innehåller tre huvudområden, definierat för 
år 1-3, 4-6 och 7-9. För år 6 och år 9 finns kunskapskrav, kopplade till förmågorna, dessa krav 
anger vad eleven ska kunna för att nå ett visst betyg. För åk 3 saknas kunskapskrav i teknik. 
Som komplement till kursplanen finns kommentarmaterial kring både innehållet i kursplanen 
och kring kunskapskraven samt en del annat stödmaterial, vilket tillhandahålls av Skolverket.  
 
Skolverket (2017) menar att undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna 
utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet. Den ska bidra till att 
eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett 
medvetet och innovativt sätt.  Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att 
utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska 
lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Undervisningen 
ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar 
och koppla dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling, 
menar Skolverket (2017).  
 
Om man tittar på progressionen i kursplanen från åk 1 till 9 är tanken att utvecklingen ska gå 
från det enkla och elevnära till det mer komplexa och utåtblickande med stigande ålder.   
 
I bilaga 4 finns den Svenska kursplanens kopplingar till Gilberts modeller redovisade både 
när det gäller kunskapskraven och det centrala innehållet.  
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Irland 
 
I Irland är skolan obligatorisk och kostnadsfri för alla barn och ungdomar mellan 6 och 16 år. 
Utbildningen i skolan styrs av staten via Department of Education and Skills (motsvarar 
utbildningsdepartementet) med stöd från NCCA (National Council for Curriculum and 
Assessment), som motsvarar det svenska Skolverket. NCCA ansvarar för att ta fram förslag 
på nya läro- och kursplaner som sedan beslutas av Department of Education and Skills. 
Finansiering av skolorna sker till stor del av staten men det finns  även privata skolor, där 
föräldrarna betalar avgifter. Genomförande av undervisning och ledning av skolor sker i stor 
utsträckning av kyrkan.  
 
Det finns en läroplan för Primary school (åk 1-6) och en för Secondary school  (åk7 – 
gymnasiet) I Primary school är inte teknik ett eget ämne med en egen kursplan utan ingår 
som en del av läroplansområdet Social, Enviromental and Scientific education. Detta område 
innehåller ämnet Science med en egen kursplan som i sin tur innehåller området  
Naturvetenskap och teknik: designa och tillverka (Science and technology: designing and 
making) som eleverna läser från år 1-6. I Secondary school finns teknik finns som enskilt 
valbart ämne, med en kursplan innehållande mål och förklaringar till kunskaper eleverna 
förväntas erhålla. Både privata och statliga skolor använder samma kursplaner.  
 
I kursplanen för Science för Primary school (åk 1-6 ) finns en syftestext där delområdet 
teknik beskrivs som att det ger barnen en förståelse för den tekniska utvecklingsprocessen 
och att de får verktyg att ta sig an praktiska uppgifter.  
 
I kursplanen för Secondary school (åk 7- ) menar man att teknikutbildningen består i ett 
samspel mellan lämpliga resurser och utmaningar för eleverna. Tanken är att eleverna ska 
känna sig säkrare på att lösa praktiska problem och få en förståelse för designprocessen 
samt god förmåga att visualisera och skapa när det gäller att designa och skapa föremål.  
Kärnan i kursplanen för Secondary schools valbara teknikkurs, är processen då man söker 
lösningen på ett problem, och därför låter man eleverna konfronteras med att lösa ett 
problem (the TASK). Lösningen på detta problem kan variera och därför ges utrymme för 
elevens kreativitet menar (NCCA 2015). Kursplanen i teknik är alltså starkt inriktad på 
hantverk och hur detta kan kommuniceras. 
 
Till kursplanen finns en del stödmaterial för lärarna, som bland annat beskriver hur man kan 
arbeta med modeller.  
 
I bilaga 5 finns de Irländska kursplanernas kopplingar till Gilberts modeller redovisade både 
när det gäller Primary School och Junior cycle.   
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Nya Zeeland  
 
Skolan i nya Zeeland är obligatorisk och till stor del kostnadsfri för åldrarna 6 till 16 år. 
Flertalet skolor ägs och finansieras av staten, genom vår motsvarighet till Utbildnings-
departementet (Ministry of Education), och har alla samma nationella läroplan. Utöver dessa 
finns både privata och statligt integrerade skolor (state-integrated schools) vilka båda har en 
egen karaktär och inriktning på undervisningen. Statligt integrerade skolor finansieras av 
staten och följer den nationella läroplanen men eleverna får betala en liten avgift för att gå i 
dem. Privatskolorna som utvecklar egna lärandeprogram behöver inte följa den nationella 
läroplanen. De får bidrag av staten men finansieras huvudsakligen av avgifter.  
 
Teknik är ett obligatoriskt ämne, med egen kursplan, som eleverna läser alla åren i 
grundskolan och ämnet finns även som under de år som motsvarar det svenska gymnasiet. 
 
Den nationella läroplanen (The New Zealand Curriculum 2007a), innehåller åtta olika 
inlärningsområden varav Teknik är ett. Till inlärningsområdet finns beskrivning av upplägg 
och innehåll samt uppnåendemål. Dessa mål kopplas ihop med kunskapsnivåer (Levels).  
I teknik finns åtta olika Levels som till viss del relaterar till barnens ålder. Normalt sett når de 
flesta barnen Level 1 under de första skolåren och Level 8 under de sista skolåren på 
gymnasiet, se bild 4 nedan, men det kan finnas stora variationer mellan olika elever 
beroende på språk och begåvning. Som stödmaterial för lärarna finns texter som beskriver 
indikatorer för progression  (Teacher Guidance, Indicators of progression) och en massa 
annat material på webbplatsen Technology Online. 
 
 

 
Figur 4. Samband mellan skolår och levels (The New Zealand curriculum 2017a s.1) 

 
I bilaga 6 finns en matris över uppnåendemålen som kopplar till modeller för level 2, 3 och 4, 
vilka kan enligt figur 4, sägas motsvara ungefär åk 3, 6 och 9 i Sverige.  
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I kursplanen för teknik i Nya Zealand använder man en del terminologi kring teknik och 
modeller som beskrivs i en bilaga till kursplanen. Begreppen Functional modelling och 
prototyping bygger tillsammans upp det man kallar Technological modelling i Nya Zeeland. 
Det kan sägas vara en del av det vi i Sverige kallat teknikutvecklingsprocessen. I Nya Zeeland 
kallar man denna process Technological Practice och man tänker att det innefattar att 
identifiera behov eller möjligheter, utforska, definiera och utveckla potentiella resultat samt 
modellering, utvärdering och testning för att säkerställa att resultatet är lämpligt för 
ändamålen.  Mer om detta och andra definitioner finns i bilaga 8, Kursplanernas definitioner. 
Sydafrika  
 
Skolan i Sydafrika är obligatorisk för elever mellan 6 och 16 år och styrs av staten via 
utbildningsdepartementet (Department of Basic Education), vilka även har ansvaret för att 
ta fram nationella läroplaner för motsvarande förskoleklass till och med gymnasiet. Staten 
finansierar till viss del skolorna men flertalet skolor tar ut en avgift och arbetar med 
insamling av medel som man menar ska användas för att höja undervisningskvaliteten hos 
lärarna. Det finns även avgiftsfria skolor, men de är väldigt få (en per provins).  
 
Teknik är ett obligatoriskt ämne som eleverna läser alla skolåren och det har en egen 
nationell kursplan med en egna ”Learning Area statement” och uppnåendemål.  
I kursplanen finns lärandemål som ska nås i slutet av årskurs 9 samt bedömningsstandarder 
till varje årskurs. För att nå dessa utvecklar lärarna ute på skolorna egna inlärningsprogram 
för eleverna. Som stöd för detta arbete finns riktlinjer till varje lärandeområde, vilka kan 
sedan utvecklas vidare i varje provins i Sydafrika för att få en diversitet i innehållet i 
programmen. Vidare finns en hel del andra digitala resurser såsom förslag på praktiska 
uppgifter, prov och forskning som berör skolan och undervisningen.  
 
I Sydafrika finns tre huvudspårspår inom inlärningsområdet teknik, Tekniska processer och 
färdigheter, Teknisk kunskap och förståelse, Samspelet mellan teknik, samhälle och miljö. 
I spåret Tekniska processer och färdigheter är designprocessen central och under tekniska 
aktiviteter ska eleven undersöka, designa, skapa, utvärdera och kommunicera lösningar. 
Designprocessen definieras såsom ”ett kreativt och interaktivt tillvägagångssätt som 
används för att utveckla lösningar på identifierade problem eller mänskliga behov 
(Department of Education 2002a).  
 
I bilaga 7 finns den Sydafrikanska kursplanens kopplingar till Gilberts modeller redovisade 
både när det gäller kuppnåendemål och Assessment standards.  
Den sydafrikanska kursplanen har, precis som den nya zeeländska, en Glossary kopplat till 
sig. Där kan man finna många definitioner av hur Department of Education tolkar olika 
begrepp, se bilaga 8. 
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4. Metod - analys av kursplanerna 
 
Undersökningen baseras på en kvalitativ analys av några länders kursplaner och respektive 
stödmaterial. Respektive kursplans modellinnehåll kategoriseras mot Gilberts fem typer av 
modeller, den konkreta, verbala, symboliska, visuella och den gestuella. Innehållet i 
kursplanen kategoriseras i explicita och implicita typer av modeller, se mer under textanalys. 
I nästföljande avsnitt beskriver jag först urval av texter, sedan hur dessa analyserats. 
 
Urval i undersökningen 
 
De länder som valdes ut för analysen, har en etablerad teknikundervisning, och där 
kursplaner och andra styrdokument är lättillgängliga, dvs finns på Internet och har engelsk 
text. Länderna som undersöks och jämförs är Sverige, Irland, Sydafrika och Nya Zeeland. I 
undersökningen väljs de delar ut, i respektive lands kursplaner i teknik, som motsvarar 
åldern 6-16 år. Detta för att kunna jämföras med kursplanen i teknik för den svenska 
grundskolan, Lgr 11. I tabell1 visas vilka dokument som har undersökts och länkar till dem 
för respektive land.  
 
För att studera kursplanerna valdes nationella styrdokument och målkriterier, från 
motsvarande Skolverket eller utbildningsdepartementet, i respektive land. De olika 
ländernas kursplaner är skrivna på lite olika sätt men jag har så gott det går analyserat 
jämförbara delar av kursplanerna. När jag undersökte modellinnehållet i den svenska 
kursplanen, som blir min utgångspunkt i jämförelsen, valde jag att analysera både centralt 
innehåll och kunskapskrav för åk 1-3, 4-6 och 7-9. Anledningen till att jag analyserar båda är 
att det saknas kunskapskrav för åk 1-3. När det gäller den irländska kursplanen undersökte 
jag både kursplanen för Science i år 1-6, där teknik ingår som ett delområde, samt 
kursplanen för år 7-9 (Junior Certificate). I Nya Zeeland använder man som tidigare nämnts  
så kallade Levels, i stället för årskurser, som kopplar till uppnåendemålen vilket gjorde att jag 
valde att använda uppnåendemålen för Level 2,3 och 4 vilket ungefär motsvarar 1-3, 4-6 och 
7-9. När det gäller den sydafrikanska kursplanen valde jag att analysera både uppnåendemål 
och nationella bedömningsstandarder och en anledning till detta är att 
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bedömningsstandarderna är viktiga då de anger mål för de lärandeprogram som utformas 
ute i provinserna.  
 
I kursplanerna analyseras också de texter som anknyter till hur respektive land definierar 
teknik. Att finna dessa texter är lätt i samtliga analyserade kursplaner. Texterna behålls i 
originalspråk då underliggande syfte lätt går förlorat vid översättning.  
 
Vilka texter som ligger till grund för urval och analys för respektive land anges i tabell 1 på 
nästa sida. Viktigt att poängtera är att det inte är texterna i sin helhet som analyseras utan 
endast de delar som anknyter till modeller. Vidare anges också ok ämnet är obligatoriskt och 
om det är ett eget ämne. 
 
 
 
 
 
Tabell 1: Analyserade texter och var de kan hittas, samt om teknik är ett eget och obligatoriskt ämne  
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Land Analyserade och använda texter Eget 
ämne? 

Obligatoriskt 
valbart ämne 

Här hittas analyserade texter  

Sverige Läroplan för grundskolan, LGR 11, Kursplan 
teknik (reviderad 2017) 
Kommentarmaterial till kursplan teknik 
(reviderad 2017). 
 
 

ja Obligatoriskt www.skolverket.se 

Irland  Primary school curriculum, Science  
Professional Development Service for 
teachers  
A guide to the Irish education system 
 

Nej Obligatoriskt 
under Science  

www.curriculumonline.ie 
www.education.ie 
http://cmsnew.pdst.ie/node/1
59 

The Junior Certificate, Technology syllabus 
The Junior Certificate, factsheet 
Professional Development Service for 
teachers  
Department of education and skills - Irish 
Education System 
The junior Certificate, Technology, 
Guidelines for teachers 
 
 

Ja Valbart www.curriculumonline.ie 
http://cmsnew.pdst.ie/node/1
59 

Nya 
Zeeland 

The New Zealand Curriculum, Technology 
On line 
Technology in the New Zealand curriculum 
2017 (revised) 
Technology On line  - Indicators of 
progression: Technological modelling 
The New Zealand Curriculum on Line, 
Technology , 
Technology on line - Glossary 
Education in New Zealand 
 
 

ja Obligatoriskt http://nzcurriculum.tki.org.nz/T
he-New-Zealand-
Curriculum/Technology 
 
https://education.govt.nz/mini
stry-of-education 

Sydafrika Revised National Curriculum Statement 
Grades R-9 (Schools), Technology  
Teacher’s Guide for the Development of 
Learning Programs Technology. 
 
 

ja Obligatoriskt www.education.gov.za 
www.ibe.unesco.org/curricula/
southafrica 
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Textanalys av kursplanerna 
 
Denna undersökning bygger på en kvalitativ analys av texter, i detta fall kursplaner med 
stödtexter. Enligt Bergström & Boréus (2000) har texter, och språk, två huvudfunktioner; En 
innebördsfunktion, som uttrycker något, och en interpersonell funktion, som används för att 
påverka någon eller något. I föreliggande text undersöks innebördsfunktionen, dvs vad de 
analyserade texterna innebär med koppling till syfte och frågeställning.  
 
Första steget i textanalysen var genomläsning av respektive lands läroplans- och 
kursplanetexter samt övriga texter för att välja ut de texter som var mest lämpliga att 
analysera. Texter som valts ut för analys redovisades i förra avsnittet, se tabell 1.  
 
Nästa steg blev att, ur de i steg ett valda texterna, plocka ut mål och innehåll med koppling 
till modeller för år 1-3, 4-6 och 7-9. Slutligen sattes de texter som plockats ut, in i en matris. 
Dessa texter översattes och förkortades i vissa fall ned för att bli mer tydliga och för att ge 
en bättre överskådlighet av matrisen. En sådan matris, med olika åldersspann, mål och 
innehåll skapades för varje undersökt land, se bilaga 4-7.   
 
Steg tre var att texter och avsnitt i texter med modellinnehåll valdes och analyserades 
utifrån explicit eller implicit innehåll. Det implicita innehållet kräver viss förförståelse, såsom 
kunskaper om undervisning och innehåll i skolans teknikämne. Man kan säga att medan det 
explicita alltså visar hur modeller de facto omnämns i kursplaner så visar det implicita på 
potentialen för användning av modeller i ämnet (men inte att det nödvändigtvis krävs eller 
sker).  Nedan finns två stycken från den svenska kursplanen i teknik i Lg11, Skolverket (2017) 
med vilka explicit och implicit förekomst av modell kommer exemplifieras: 
 

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. 
 
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, 
konstruktion och utprövning. (Skolverket 2017a. s. 3) 

 
Det första, explicita stycket, som uppenbart innehåller ordet modell är enkelt att 
kategorisera medan stycke två, som är implicit, kräver lite förförståelse då 
teknikutvecklingsarbete normalt sett inbegriper modeller. 
 
I steg fyra bryts innehållet i texterna/avsnitten ned till en markör eller mening som signalerar 
att det handlar om modeller. Explicita markörer är ord som explicit, det vill säga direkt, kan 
kopplas till modeller, exempelvis modell och prototyp. Till explicita markörer har jag också 
valt att räkna ord som nämns i förtydligandena av Gilberts typer av modeller, se tabell 2. 
Exempel på sådana ord är ritningar och symboler. Implicita markörer är ord som implicit, det 
vill säga indirekt, kan kopplas till modeller.  
 
Ovanstående beskrivning av processen kring textanalysen ger grunden för tabell 2, som 
sedan används för att jämföra och undersöka de olika kursplanerna. Bilagorna 1-3 innehåller 
matriser för de olika åldersspannen och länderna där innehållet är kopplat till Gilberts 
uppdelning av modeller. I dessa finns explicita och implicita markörer vilket ger möjligheter 
att analysera och jämföra de kan de olika ländernas modellinnehåll Då de implicita 
markörerna blev väldigt många kategoriserades dessa, vilket jag beskriver i nästa avsnitt. 
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Kategorisering av implicita markörer 
 
Då textanalysen som beskrevs i förra stycket gav vid handen att det finns en stor mängd 
implicita (ej direkt uttryckta) markörer för modeller har jag valt att dela in dem i sex olika 
kategorier; Koppling till process, Koppling till föremål, Koppling till skrift / tal, koppling till 
lösning, koppling till arbete och Koppling till ritningar / skisser. Observera att dessa 
kategorier inte ska ses som underkategorier till Gilberts typer, utan kan skära på tvärs, det 
vill säga var och en av ovanstående sex kategorier kan förekomma i en, flera eller alla av 
Gilberts typer av modeller. Kategoriseringen är nödvändig för att öka läsbarhet och 
möjligheter att jämföra i matriserna. Märk väl att samtliga kategorier nedan kräver en 
förförståelse för att tolka och använda dem.  
 
 
I kategorin Koppling till process har jag samlat ord från kursplanerna som uttrycker att 
modellinnehållet kan kopplas till en process. Functional modelling, designprocessen, 
teknikutvecklingsarbete och konstruktionsarbete  är alla processer där man kan arbeta med 
modeller. Även programmering har jag valt att koppla till denna kategori, då det är en form 
av process. När det gäller kategorin Koppling till föremål så anknyter markören ofta till 
slutprodukten eller ett befintligt föremål såsom tekniska lösningar, möjliga lösningar, 
undersöka och förbättra vardagsföremål, designkoncept, vanliga föremål och så vidare. Det 
finns starka kopplingar mellan föremål och en konkret modell då de ofta är samma sak. 
Begreppet ”Designkoncept” väljer jag att likställa med ett föremål. Exempel på kategorin 
Koppling till skrift / tal är produktionsplan, dokumentation, kommunicera designplan, 
samtala om/idéer till tekniska lösningar, rapporter med mera. Koppling till ritningar / skisser 
är som namnet säger ritningar och skisser, både digitala och analoga, som finns nämnda i de 
olika kursplanerna. Exempel är simuleringar, visualisera arbeten, skisser, grafiska 
presentationer mm. Koppling till lösning ger implikationer på att produkten som skapas är en 
möjlig lösning på ett problem. Begreppet ”lösning” kan tolkas på många olika sätt, 
exempelvis kan det tolkas som en konkret modell men även som en skiss, ritning eller en 
muntlig eller skriftlig förklaring. Slutligen är Koppling till arbete en kategori som liknar 
koppling till lösning men arbete kan tolkas mer som en produkt som inte måste direkt vara 
lösningen på ett problem. Kategorin koppling till arbete återfinns inom alla olika kategorier 
av modeller. Exempelvis finns bedöma och visualisera ett arbete.  
 
På nästa sida, finns tabell 2 som redovisar explicita och implicita markörer. De implicita är 
kategoriserade enligt beskrivningen ovan.  Märk väl att tabellen inte på något sätt kopplar 
till  kvantitet utan det är bara förekomst av markörer som redovisas. 
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Tabell 2: Modellinnehåll (explicita och implicita markörer) kopplat till Gilberts indelning i kursplanerna. De implicita är 
kategoriserade. 
 Konkreta modeller Verbala modeller Symboliska modeller Visuella modeller Gestuella 

modeller 
Explicita 
markörer för 
modeller 

Functional Modelling1 
Modellering 
Fysisk modell 
Prototyp 

Modellering Symboler Functional Modelling1 
Modellering 
Digitala modeller 
Ritningar och Ritning till 
modell 

 

Implicita 
markörer 
För modeller 
(uppdelade i 
kategorier) 

koppling till process  
Teknikutvecklingsarbete 
Designprocessen 
Konstruktionsarbete  
Utveckling av produkt 
 
 
Koppling till föremål  
Undersöka / förbättra -
vardagsföremål 
Skapa enkla föremål   
Egna konstruktioner  
Vanliga föremål  
Designkoncept 
 
Koppling till lösning 
Tekniska lösningar  
Möjliga lösningar  
Modifiera lösningar 
 
Koppling till arbete  
Visualisera arbeten 
Värdera / bedöma 
arbeten 

koppling till process 
Functional Modelling1 
Teknikutvecklingsarbete 
Designprocessen 
Konstruktionsarbete 
Designar 
 
Koppling till föremål  
Beskriva vardagsföremål 
Designkoncept 
 
koppling till skrift / tal  
Dokumentation/ 
Rapporter 
Förklarande ord / 
begrepp 
Kommunicera designplan 
Kommunicera planering 
Produktionsplan2 
 
Koppling till lösning 
Samtala om tekniska 
lösningar. 
Idéer till tekniska 
lösningar.  
 
Koppling till arbete  
Visualisera arbeten 
Värdera/bedöma arbeten 

koppling till process  
Functional Modelling1 
Modellering 
Teknikutvecklingsarbete 
Designprocessen  
Konstruktionsarbete   
Programmering 
Flödesdiagram  
Flödesschema  
kretsscheman 
 
Koppling till arbete  
Visualisera arbeten 
 
koppling till skrift/ tal  
Produktionsplan2 

Koppling till process 
Teknikutvecklingsarbete 
Designprocessen  
Konstruktionsarbete  
 
Koppling till ritningar/ 
skisser 
Simuleringar 
Skisser  
Digitala skisser,  
Grafiska presentationer 
Måttangivelser 
Bilder 
Arbetsritningar, 
 
koppling till skrift o tal  
Produktionsplan2 
Dokumentation 
 
Koppling till lösning 
Idéer till lösningar 
 
Koppling till arbete  
Visualisera arbeten 

Visualisera 
arbeten 

 

1Begreppet Functional modelling, som finns i den nya zeeländska kursplanen, beskrivs som en process då man utforskar 
möjligheter att genomföra designidéer och koncept baserat på funktionalitet. Man har ofta flera olika modeller välja på 
och när man har bestämt sig för en modell som ska utvecklas, kallas det prototyping.  Functional modelling innefattar 
enligt min tolkning såväl konkreta, verbala, symboliska som visuella representationer. I verbala och symboliska 
representationer har jag valt att sätta Functional modelling endast som implicit markör då man inte kan förutsätta att 
förklaringar med ord, text eller symboler direkt kan kopplas till modeller.  
 
2Begreppet Produktionsplan (production plan) från den irländska kursplanen är svårtydbart. Exakt vad man menar ingår i 
en sådan, har inte kunnat hittats men min bedömning och erfarenhet är att verbala, visuella och symboliska 
representationer kan kopplas till begreppet. 
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Metoddiskussion 
 
Validiteten i denna undersökning är kopplad till författarens bakgrund, vilka texter som 
undersöks och respektive kursplans kopplingar till andra ämnen och strukturer i skolan. 
 
En kvalitativ innehållsanalys kan aldrig göras helt oberoende av vem som utför analysen.  
Min analys bygger delvis på min egen kunskap och förförståelse av ämnet, som grundar sig i 
mångårig undervisningserfarenhet i grundskola och på universitet. Genom att tydligt visa hur 
jag analyserat via explicita och implicita markörer så hoppas jag ändå att analysen har fått 
ökad generalitet samt att man kan dra slutsatser av den bild som framkommer vid analysen. 
Gränsen mellan explicita och implicita markörer kan vara fin men genom att vara mycket 
strikt i tolkningen av vad som kan räknas som explicit, med endast ord som innehåller modell 
eller ord som finns med i Gilberts förtydligande, tror jag ändå att mina resultat blir relevanta 
och användbara.   
 
Vidare måste man ha i åtanke att inte allt material som beskriver arbetet med modeller i 
respektive land har analyserats. Det finns i flera av länderna mycket dokument och stöd-
material i form av ”onlinetexter”, vilka alla inte har analyserats. I dessa texter kan finnas mer 
stöd och information för att tolka kursplanernas innehåll. Exempel på detta gavs ovan då 
Functional modelling, analyserades med hjälp av Glossary online i Nya Zeeland.  
 
Beroende på hur var och hur teknikämnet finns i kurs- och läroplanen kan innehåll kopplat 
till modeller skrivas fram på olika sätt. Detta märks när de olika kursplanerna jämförs och 
analyseras. I den irländska kursplanen för 7-9 är teknik en valbar kurs till skillnad mot alla de 
andra länderna där ämnet är obligatoriskt. När det gäller år 1-6 i Irland ingår tekniken i ett 
block tillsammans med samhällsvetenskap och naturvetenskap. Samhällsvetenskapen är det 
övergripande ämnet och under det finns naturvetenskapen vilket tekniken delar kursplan 
med. I denna kursplan är teknik, är ett delinnehåll som heter Naturvetenskap och teknik: 
tillverka och designa. Därför blir en analys av användning av modeller delvis beroende av 
delområdet tekniks avgränsning mot främst naturvetenskap men även samhällsvetenskap. 
Dessutom är hela teknikområdet inriktat mot tillverkning och design vilket starkt kopplar till 
modeller. 
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5. Resultat - en jämförelse mellan de fyra kursplanerna 
 
I texter och matriser på nästföljande sidor redovisas kursplanernas innehåll till var och en av 
Gilberts fem typer av modeller. I matriserna jämförs och redovisas de i de olika ländernas 
kursplaner förekommande explicita respektive implicita markörer för modeller. Då antalet 
implicita markörer är många, redovisas, som tidigare nämnts, kategorier av markörer för att 
lättare kunna få en överblick.  
 
Före varje typ av modell redovisas de mest intressanta i de olika åldersspannen, en 
fullständig redovisning finns i bilaga 1-3.   
 
Konkreta modeller 
 
När det gäller konkreta modeller är de ofta implicit, det vill säga inte direkt, uttryckta i de 
undersökta kursplanerna. Implicita markörer för modeller i kategorierna Koppling till 
process, Koppling till Lösning eller Koppling till föremål är mycket vanligt förekommande, se 
tabellerna på nästa sida. De explicita markörerna för modeller, är ofta i form av markören 
modell eller prototyp. I samtliga länders kursplaner för åldrarna 6-16 år nämns konkreta 3-D 
modeller, utom i den sydafrikanska kursplanen för år 1-3, se tabell 3.  
 
Irlands kursplan skiljer sig från de andra länderna på så sätt att man har kategorin Koppling 
till arbete i stället för Koppling till lösning. I åren 1-6 ingår tekniken under Science och 
handlar till stor del om att använda designprocessen för att lösa problem, vilket gör att 
kategorin Koppling till process är självklar. När det gäller år 7-9, använder man också 
begreppet arbete utöver lösning. Ämnet teknik är i dessa år valbart och modellinnehållet 
skiljer sig en del från de andra ländernas då det handlar mycket om att översätta ritningar till 
modeller och visualisera arbeten. 
 
Även den svenska och nya zeeländska kursplanen skiljer sig mot de båda andra på det sättet 
att de inte innehåller modeller med Koppling till process för år 1-3, se tabell 3.  
 
På nästkommande sidor redovisas tabeller med explicita och implicita markörer med 
koppling till konkreta modeller för år 1-3, 4-6 och 7-9. 
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Tabell 3: Markörer för konkreta modeller i kursplanerna för motsvarande åk 1-3. 

 
 
Tabell 4: Markörer för konkreta modeller i kursplanerna  motsvarande åk 4-6  

 
Tabell 5: Markörer för konkreta modeller i kursplanerna  motsvarande åk 7-9  

 Irland  åk 1-6 Sverige CI 1-3 Nya Zeeland  level 2 Sydafrika åk 1-3 
Explicita  Bygga modeller 

 
Fysiska modeller Prototyper 

Functional modelling 
                                 
                                                        

Implicita  
Kategorier 

Koppling till process 
Designprocessen 
 
Koppling till föremål  
Undersöka/förbättra 
vardagsföremål  
Skapa enkla föremål 
 
Koppling till arbete 
Samtala om sitt arbete 
Bedöma andras arbeten 

 
 
 
Koppling till föremål 
Vardagliga föremål. 
Vanliga föremål som styrs 
av datorer. 
Egna konstruktioner 
 
Koppling till lösning 
Vanliga tekniska lösningar 

 
 
 
Koppling till föremål  
Tekniska produkter. 
Designkoncept 
 
 
 
Koppling till lösning 
Tekniska lösningar 
Utveckla en lösning.  

Koppling till process 
Designprojekt  
 
Koppling till föremål  
Svagheter styrkor på 
egna,  
andras produkter  
Skapar produkter 
 
Koppling till lösning 
Föreslår möjliga 
lösningar 

 Irland  åk 1-6 Sverige CI 4-6, KK åk 6 Nya Zeeland  level 3 Sydafrika åk 4-6 
Explicita Bygga modeller Fysiska modeller Prototyper 

Functional modelling 
Modellering. 

Implicita  
Kategorier 

Koppling till process 
Designprocessen 
 
Koppling till föremål  
Undersöka/förbättra -
vardagsföremål  
Skapa enkla föremål 
 
Koppling till arbete 
Samtala om sitt arbete 
Bedöma arbeten  

Koppling till process 
Teknikutvecklingsarbete 
Konstruktionsarbeten 
Koppling till föremål  
Egna konstruktioner  
 
 
Koppling till lösning 
Lösningar 
 

 
 
 
Koppling till föremål  
tekniska produkter. 
 
 
Koppling till lösning 
Beskriva/pröva/utveckla, 
vidareutveckla/utvärdera 
lösningar.  
Tolkning av lösningar 

Koppling till process 
designprocessen. 
 
Koppling till föremål  
Undersöka produkter  
Skapar produkten 
 
Koppling till lösning 
Lösningar länkar till 
designkort.  
Väljer lösning 

 Irland  åk 7-9 Sverige CI 4-6, KK åk 7-9 Nya Zeeland  level 4 Sydafrika åk 7-9 
Explicita  Översätta arbetsritningar till 

verklig modell 
Modeller 

Fysiska modeller Prototyper  
Functional modelling  
 

Modeller  

Implicita 
Kategorier 

Koppling till process 
Designprocessen 
 
 
 
 
 
 
Koppling till lösning 
Redovisa lösning 
 
Koppling till arbete 
Visualisera arbeten 

Koppling till process 
Teknikutvecklingsarbete  
Konstruktionsarbete. 
 
Koppling till föremål  
Egna konstruktioner 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Koppling till föremål  
Tekniska produkter. 
Designkoncept 
 
Koppling till lösning 
Förklara, beskriva 
utveckla, vidare-utveckla 
och utvärdera tekniska 
lösningar.  

Koppling till process 
Designar  
Gör designkort 
Designprocessen 
Koppling till föremål  
Undersöka/utvärdera 
produkter  
Skapa produkten  
Koppling till lösning 
Ange lösningar 
Modifiera lösningar 
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Verbala modeller 
 
När det gäller explicita modeller i kursplanerna finns det inga sådana som kan kopplas till 
verbala modeller vilket gör att dessa inte finns i tabellen nedan. Verbala representationer av 
modeller, alltså sådana som är i skriven eller uttalad form, är ofta i form av implicita 
markörer inom kategorierna Koppling till skrift o tal, Koppling till process och Koppling till 
lösning. Den irländska kursplanen skiljer sig också inom denna representation då man har 
modeller inom kategorierna Koppling till föremål och Koppling till arbete i kursplanen.  
 
 
Tabell 6: Markörer för verbala modeller i kursplanerna för motsvarande åk 1-3. 
 

 
 
 
 
 
Tabell 7: Markörer för verbala modeller i kursplanerna för motsvarande åk 4-6. 

 

1 Markören Functional modelling har jag valt att sätta endast som implicit markör då man inte kan förutsätta 
att förklaringar med ord eller text direkt kan kopplas till modeller.   

 Irland  åk 1-6 Sverige CI 1-3 Nya Zeeland  level 2 Sydafrika åk 1-3 
Implicita 
Kategorier 

koppling till skrift/ tal  
Beskr. vardagsföremål 
Kommunicera egen 
designplan. Samtala om 
sitt eget arbete 
 
Koppling till process 
Använda design-
processen 
Koppling till arbete 
Bedöma andras arbeten 
Koppling till föremål  
Beskr. vardagsföremål  
Föreslå förändringar på 
produkt 

koppling till skrift/ tal  
Ge förslag på̊ hur föremål 
kan förbättras.  
Benämna/samtala om 
tekniska lösningar. 
 
 
 
 
Koppling till lösning 
Ge förslag till lösning 

koppling till skrift/tal  
Göra en planering 
 
 
 
 
Koppling till process 
Functional modelling1  
 
Koppling till lösning 
Undersöka, beskriva, förklara, 
ta fram och utvärdera en 
lösning  

koppling till skrift/tal  
Förklara tillverkning av 
produkt. 
Identifierar svagheter 
styrkor på egna och 
andras produkter  
Koppling till process 
Designar 
 
 

 Irland  åk 1-6 Sverige CI 4-6, KK åk 6 Nya Zeeland  level 3 Sydafrika åk 6 
Implicita 
Kategorier 

koppling till skrift/tal  
Beskr. vardagsföremål 
Kommunicera egen 
designplan. Samtala om 
sitt eget arbete 
 
Koppling till process 
Använda design-
processen 
 
Koppling till föremål  
Beskr. vardagsföremål  
Föreslår förändringar på 
produkt 
 
Koppling till arbete 
Bedöma andras arbeten 

koppling till skrift/tal  
Enkel dokumentation  
Dokumentation 
Texter 
 
 
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarbete 
Konstruktionsarbete  
 
 
Koppling till lösning 
Förslag till lösning  
 
 

 
 
 
 
 
 
Koppling till process 
Functional modelling1   
 
 
 
Koppling till lösning 
beskriva, utvärdera 
lösningar.  
Tolka lösningar 
 

koppling till skrift/tal  
Designkort för utveckling av 
produkt.  
Kommunicerar lösningar 
 
 
Koppling till process 
Presenterar design-
processen. 
Modellering 
 
Koppling till lösning 
Lösningar länkar till 
designkort. Väljer, 
motiverar lösning,  
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Symboliska modeller 
 
Den symboliska representationen av en modell är ett mer ovanliga i kursplanerna och hit kan 
man koppla implicita markörer som designprocess, teknikutvecklingsarbete, symboler och 
programmering. Även olika typer av flödesscheman och kretsscheman har jag valt att räkna 
hit. Den enda explicita markör jag kan hitta här är symboler, vilket den svenska kursplanen 
lyfter i åk 4-6 och 7-9 och den sydafrikanska i åk 9. Symboliska representationer av modeller 
är ovanliga i kursplanerna för år 1-3 men mer använda för 4-6 och 7-9.  
 
 
 
Tabell 8: Markörer för symboliska modeller i kursplanerna för motsvarande åk 1- 3  

 

 
Tabell 9: Markörer för symboliska modeller i kursplanerna för motsvarande åk 4- 6 

 
Tabell 10: Markörer för symboliska modeller i kursplanerna för motsvarande åk 7-9. 
 

 1 Markören Functional modelling har jag valt att sätta endast som implicit då man inte kan förutsätta att 
symboler direkt kan kopplas till modeller.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Irland  åk 1-6 Sverige CI 1-3 Nya Zeeland  level 2 Sydafrika åk 3 
Implicita 
Kategorier 

Koppling till process 
Designprocess/plan 

   

 Irland  åk 1-6 Sverige CI 4-6, KK åk 6 Nya Zeeland  level 3 Sydafrika åk 6 
Explicita   Symboler  

 
 Symboler 

Implicita 
Kategorier 

Koppling till process 
Visualisera arbeten 

Koppling till process 
Programmering för att styra 
och reglera.  
 

Koppling till process 
Functional modelling1 
 

Koppling till process 
Flödesdiagram/schema 
Kretsscheman eller 
systemdiagram. 

 Irland  åk 7-9 Sverige CI och KK åk 9 Nya Zeeland  level 4 Sydafrika åk 9 
Explicita  

 
Symboler 
 
 

 
 

Symboler 
 
 

Implicita 
Kategorier 

Koppling till process 
Visualisera arbeten 

Koppling till process 
Programmering för att styra 
och reglera.  
 

Koppling till process 
Functional Modelling1 
 

Koppling till process 
Flödesdiagram/schema 
Kretsscheman eller 
systemdiagram. 
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Visuella modeller 
 
Visuella representationer av modeller, både implicita och explicita, är vanligt förekommande 
i ländernas kursplaner och i alla ålderskategorier. I de lägre åldrarna handlar det om implicita 
markörer i kategorin Koppling till ritningar/skisser. I 4-6 och 7-9 tillkommer modeller i 
kategorin Koppling till process. Dessa kategorier kan förmodas ingå under Functional 
modelling i Nya Zeeland vilket jag räknar som en explicit markör av modell. Andra explicita 
markörer som förekommer är digitala modeller, modellering och ritningar. Irland har 
designprocessen i år 1-6 medan man i Junior Cycle inriktar sig på att Visualisera ritningar.  
 
Tabell 11: Markörer för visuella modeller i kursplanerna för motsvarande åk 1-3. 

 
 
Tabell 12: Markörer för visuella modeller i kursplanerna för motsvarande åk 4-6. 
 

 
 
Tabell 13: Markörer för visuella modeller i kursplanerna för motsvarande åk 7-9. 

 Irland  åk 1-6 Sverige CI 1-3,  Nya Zeeland  level 2 Sydafrika åk 1-3 
Explicita Digitala modeller 

Ritningar 
 

Digitala modeller 
 

Functional modelling  
 

Modellering 

Implicita 
Kategorier  

Koppling till ritningar 
/skisser  
Rita bilder, Designplan   
Koppling till process 
Designprocessen 
  

Koppling till ritningar 
/skisser  
Enkla skisser, bilder  

 Koppling till ritningar 
/skisser  
Gör en skiss och designar 
 

 Irland  åk 1-6 Sverige CI 4-6, KK åk 6 Nya Zeeland  level 3 Sydafrika åk 6 
Explicit 
uttryckta 

Digitala modeller 
Ritningar 
 

Digitala modeller 
 

Functional modelling  
 

Modellering 
Ritningar 

Implicita  
Kategorier  

Koppling till ritningar 
/skisser  
Rita bilder  
Designplan   
 
Koppling till process 
Designprocess/plan 
 

Koppling till ritningar 
/skisser  
Skisser och mått-angivelser  
 
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarbete 
Konstruktionsarbete  

 Koppling till ritningar 
/skisser  
Skisser med grafik  
 

 Irland  åk 7-9 Sverige CI 7-9, KK åk 9 Nya Zeeland  level 3 Sydafrika åk 7-9 
Explicita Arbetsritningar Digitala modeller 

Ritningar 
 

Functional modelling  
 

Ritningar 
Modelling 

Implicita 
Kategorier  

Koppling till ritningar 
/skisser  
Visualisera lösningar   

Koppling till ritningar 
/skisser  
Skisser och mått-angivelser, 
bilder  
Dokumentation. 
Manuella ritningar 
Digitala skisser Simuleringar 
 
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarbete 

 Koppling till ritningar 
/skisser  
2D och 3D - skisser, 
Konstruktionsunderlag, 
Presentera framsteg i 
grafiska former. 
Utvecklar med grafik. 
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Gestuella representationer  
 
Gestuella representationer är väldigt ovanliga och endast i den irländska kursplanen för 
Junior Certificate kan man finna en markör som kan kopplas till denna. Markören Visualisera 
arbeten skulle eleven kunna göra med kroppen/gester. Att väldigt få modeller kategoriseras 
som gestuella beror till viss del på att Gilberts kategorisering grundar sig på 
naturvetenskapen där gestuella representationer är vanligare. 
 
Som bilaga i detta arbete finns tabeller, som visar markör kategoriserade och kopplade till 
respektive representation, för motsvarande åk 1-3, 4-6 och 7-9 i den svenska kursplanen.  
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6. Diskussion –modeller i kursplanerna 
 
Huvudfrågan i föreliggande text rör vilka olika typer av modeller från Gilberts indelning som 
används i de undersökta kursplanerna. Nedan förs en diskussion kring hur och vilka modeller 
som lyfts fram i kursplanerna samt hur detta kan påverka lärarna och deras undervisning i 
teknikämnet.  
 
Explicit och implicit uttryckta modeller i kursplanerna 
 
Med utgångspunkt i de i metoden definierade implicita och explicita markörerna ser man, 
som tidigare nämnts, att de implicita kopplingarna till modeller är överrepresenterade och 
att de fall man använder explicita markörer är mycket få. Annorlunda uttryckt finns det få 
påbud om att använda modeller i kursplanerna, men desto större outskriven och därmed 
potentiell användning. En nyutbildad lärare med begränsad erfarenhet av att tolka kurs-
planetexter och förstå hur modeller kan komma in och stödja undervisningen får alltså 
mycket lite stöd av kursplanerna i arbetet med modeller i teknik. Detta kan ses i ljuset av att 
många lärare har svårt att tolka kursplanerna, vilket visats i en rapport från den svenska 
Skolinspektionen: 
 

Granskningen visar att många lärare känner sig osäkra på kursplanen samt de förhållningssätt och 
metoder som är utmärkande för teknikämnet och som medför ett effektivt lärande i teknik. 
(Skolinspektionen 2014 s.7) 

 
I några länders kursplaner (Sydafrika och Nya Zeeland) finns kompletterande texter och 
nätbaserat material som beskriver en potentiell användning av modeller utifrån kursplanen, 
medan det i andra länder inte finns sådant tolkningsstöd. Utöver detta är det som nämns i 
inledningen ett problem med bristen på litteratur som förklarar och diskuterar olika former 
av modeller och deras användning i teknik  (Nia och De Vries 2017) vilket gör det än mer 
besvärligt. Här kan finnas fördelar att, som i den nya zeeländska kursplanen, både definiera 
och explicit uttrycka begrepp kring modeller. Functional modelling och Prototyping är 
exempel på sådana begrepp som är väldefinierade samt att det finns många konkreta 
förslag, i det stödmaterialet till kursplanen (Technology Online), på hur man kan arbeta med 
dessa. Även i den sydafrikanska kursplanen, samt i en tillhörande ordlista, är ordet 
modellering explicit utryckt och väl definierat.  
 
I inledningen av denna text nämndes en artikel av Marc de Vries kring att använda modeller i 
teknik- och ingenjörsutbildningar. I artikeln menade man att det är viktigt att ha med olika 
typer av modeller, modeller med olika funktion och etik kring modeller i kursplanerna.  
Detta stödjs också av Kimbell (2004) har också en intressant koppling mellan hjärna och 
hand då det gäller modeller, se bild nedan.  
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Figur 5: Interaktionen mellan inre och yttre modeller. (Kimbell 2004 s. 22) 
 
Kimbells bild visar utvecklingen från en idé eller inre modell till en färdig prototyp men också 
interaktionen mellan teoretiskt och praktiskt arbete med modeller. I bilden finns fyra av 
Gilberts fem typer av representationer för modeller med, den visuella, den symboliska, den 
verbala och den konkreta. Kimbell menar att uttrycka ideér (det vill säga att använda 
modeller) är en viktig del i att utveckla sitt tänkande. Att konkretisera ideérna klargör dem 
och gör det möjligt att studera detaljer och konsekvenser av dem. Modellering handlar alltså 
om ett samspel mellan hand och hjärna och olika metoder för modellering. Det är genom 
extern modellering inre komplexa idéer kan uttryckas och förtydligas och därigenom stödja 
nästa steg av inre modellering. Relationen mellan inre och yttre modellering av idéer i sinnet 
och i verkligheten är hörnstenen i förmågan i design och teknik. Att välja den mest lämpliga 
formen av modellering innebär att man inte bara tänker på vad tanken är att man måste 
uttrycka, utan också om hur modelleringen ska hjälpa till med. Handlar det om diskussioner 
(verbal modellering) diagram (symbolisk) eller datasimulerad (visuell)? Det finns många sätt 
att modellera idéer och varje har sina fördelar och nackdelar. Därför behöver eleverna känna 
till flera av de modelleringsmöjligheter som finns menar Kimbell (2004).Detta stärker 
ytterligare argumenten för att explicit uttrycka fler typer av modeller i kursplanerna.  
 
När det gäller Gilberts indelning av modeller så är konkreta och visuella modeller explicit 
uttryckta i de flesta kursplanerna medan de verbala, symboliska och gestuella mestadels är 
implicit uttryckta. I år 3 i Sverige finns fysiska modeller explicit nämnda medan andra typer 
av modeller som skulle kunna användas är mer implicit uttryckta vilket kan göra dem svårare 
att upptäcka. Som nämnts tidigare, menar de Vries (2013), att det är det att ha med olika 
typer av modeller, modeller med olika funktion och etik kring modeller i kursplanerna.  Om 
man kopplar till de Vries och Kimbells slutsatser borde fler typer av modeller vara explicit 
uttryckta, så att även oerfarna lärare använder alla möjliga modelltyper. Även på det sätt 
man arbetar med modeller, mer processinriktat eller mer produktinriktat är av vikt för 
elevernas lärande och kan kopplas till hur väl kursplanerna lyfter fram detta. 
 
 
 

Visuella, verbala och symboliska 
modeller 

Konkreta modeller 
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Explicit och implicit uttryckt om processer kring modeller i kursplanerna 
 
I den svenska och irländska (för åk 7-9) kursplanen är modeller och framför allt arbetet med 
dem, implicit uttryckt. En särskilt viktig skillnad, mellan de undersökta kursplanerna, är att i 
både Sydafrika och Nya Zeeland uttrycker kursplanerna att arbetet med modeller är en 
process. Exempelvis Functional modelling och Modellering beskriver processer man gör för 
att utveckla modeller i designprocessen. I Sverige handlar om att bygga modeller i 
teknikutvecklingsprocessen men modellbyggandet uttrycks inte explicit som en process för 
sig själv, utan mer som att skapa en produkt. I den Irländska kursplanen, för 7-9, handlar det 
till stor del om att bygga modeller och visualisera arbetsritningar för att skapa färdiga 
produkter.  
 
Som tidigare nämnts visar Skolinspektionens rapport att många lärare har svårt att tolka 
styrdokumenten, vilket kan vara olyckligt, då Bjurulf (2008) menar att lärares tolkningar av 
styrdokumenten, i kombination med deras val av undervisningsinnehåll och undervisnings-
metoder, påverkar vad elever erbjuds att lära sig i teknikämnet. Om det nu är så att de 
svenska lärarna har svårt att tolka kursplanens intentioner med modeller, genom att många 
av dem är otydligt (implicit) uttryckta eller saknas, finns det en risk att lärare skulle kunna 
tolka kursplanens modeller som endast konkreta 3-D modeller. Särskilt då dessa är de enda 
som är explicit uttryckta i texterna. Om fokus hamnar på den färdiga 3D-modellen skulle det 
kunna innebära att man bara genomför själva ”skapandedelen” av teknikutvecklings-
processen och alltså hamnar i det ”oreflekterade görandet”. Man genomför inte 
modelleringen utan bygger direkt en färdig produkt. Detta bekräftas också av 
Skolinspektionens rapport:  
 

Granskningen visar att de praktiska momenten dominerar i teknikundervisningen. Eleverna bygger och 
konstruerar. Eleverna ges dock alltför sällan möjlighet till teoretisk förankring eller diskussion och 
reflektion i samband med det praktiska arbetet, trots att skolbesöken visat att det i många klassrum 
finns en lugn och trygg lärandemiljö som skulle kunna möjliggöra detta. (Skolinspektionen 2014 s.7) 

 
Processen kring modellarbetet uttrycks alltså implicit eller i Sverige och som undersökningen 
visar gäller det samma för Irland  i år 7-9. Där är de konkreta representationerna av modeller 
riktade mot att överföra en arbetsritning till en verklig modell (läs produkt) och att 
visualisera arbeten (läs produkt). Inget explicit uttrycks kring processer kopplat till modeller. 
Lehay, Phelan (2014) menar att teknikutbildningen i Irland fortfarande uppfattas av många 
som yrkesmässig, även om reformer försöker lyfta fram en mer designdriven ram som 
grundas i hantverksutövning. Man har infört förändringar i teknikkursplanerna som skulle 
riktas mot teknikutvecklingsarbete men ekonomiska faktorer har begränsat utvecklingen 
vilket har resulterat i att den kreativa designaktiviteten kopplar mer till produkt än process. 
Design i teknikundervisningen handlar fortfarande om att realisera en produkt menar 
författarna. ”From a design perspective in Technology Education Ireland, design activity was, 
and still is for some, primarily carried out in terms of realisation” (Lehay, Phelan 2014 s.381) 
Detta bekräftades av min egen känsla vid ett besök på en irländsk skola. Känslan var att man 
arbetade mer med hantverksskicklighet än med den tekniska utvecklingsprocessen och 
processer kring modeller. Även när det gäller visuella representationer handlar det 
huvudsakligen i Irland om arbetsritningar för att producera ett föremål. Däremot visar denna 
undersökning att i år 1-6 (Primary school) finns det starka kopplingar till ett mer 
processinriktat modellarbete.   
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Med hänsyn till resultaten av denna undersökning, det vill säga att många modeller är 
implicit uttryckta i vissa länders kursplaner, skulle man kanske genom att tydligare uttrycka 
fler typer av modeller och särskilt betona processen kring modeller, ge eleverna en djupare 
förståelse av teknikutvecklingsprocessen och kanske komma ifrån det ”oreflekterade 
görandet”. Detta resonemang bekräftas av Skolinspektionens rapport: 

 
Inom teknikdidaktiken är det centralt att eleverna får använda arbetssätt där de får diskutera och  
reflektera, prova och göra misstag och prova igen samt lösa problem på olika sätt. Detta innebär 
sammantaget att skolan måste erbjuda eleverna undervisning där teknikutvecklings- och 
konstruktionsarbete förklaras, beskrivs och diskuteras med hjälp av relevanta begrepp, modeller och 
teorier. Diskussion och reflektion i samband med det praktiska arbetet är viktigt för att ämnet inte ska 
genomsyras av ett oreflekterat görande (Skolinspektionen 2014 s.24) 

 
Skolinspektionens resonemang ovan, om att det är viktigt att diskutera, beskriva och förklara 
teknikutvecklingsarbetet och se till att det blir en process, stöds av flera forskare. 
Kimbell m. fl. (2004), som har gjort ett undersöknings och utvecklingsprojekt kring design 
och innovationer, menar att eleverna ska uppmuntras att utnyttja modellering under hela 
designprocessen från första ideén till den förfinade prototypen. Alltså är modellering en 
process som eleverna bör gå i genom gång på gång under sitt arbete. Man menar att det är 
viktigt att eleverna ser modellering som ett sätt att tänka i genom sina ideér och att det är 
viktigt att eleverna inser att den processen skiljer sig mycket från tillverkningen av en färdig 
produkt.  
 
Fler skäl att arbeta med teknikutvecklingsprocesser framkommer även i Teknikdelegationens 
rapport från 2010 Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28) där arbetet vägleddes av bland annat 
att Sverige ska ha stor konkurrenskraft i den globala kunskapsekonomin. För att detta ska 
fungera måste det finnas välutbildade människor med problemlösnings- och 
innovationsförmågor. Problemlösningsförmågan hänger till stor del ihop med 
teknikutvecklingsarbetet i allmänhet och processarbetet med modeller i synnerhet. Detta 
bekräftas även i material och texter kring design och produktutveckling för företag och 
professionella. Wikberg Nilsson, Ericsson, Törlind (2015) skriver om vikten att vara 
processorienterad i stället för lösningsfokuserad.  

 
Att vara processorienterad i stället för lösningsfokuserad beskrivs som en del av den viktigaste 
egenskapen för en designer. Det omfattar att tillåta sig att befinna sig i en utforskning av alternativa 
lösningar, i stället för att allt för snabbt inrikta sig mot en form av lösning (Wikberg Nilsson, Ericsson, 
Törlind 2015 s.31) 

 
Författarna menar att om vi vill förbättra lösningar i vår omvärld så är det viktigt att 
förbättra processerna som man arbetar med för att ta fram lösningar. De påtalar att 
designprocessen är iterativ det vill säga upprepande och inte linjär vilket stöds av texten 
ovan. 
 
Både i Irland år (7-9) och i Sverige finns alltså problem med att teknikundervisningens fokus 
ofta hamnar på produkten och skapandet av den i stället för processen med att ta fram en 
produkt. Mycket som har framkommit i denna undersökning pekar alltså på att man 
förmodligen har mycket att vinna på att mer explicit lyfta fram modellers användning och 
processen kring dem i kursplanen och kanske använda sig av fler olika representationsformer 
för att gestalta modeller.  
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Om kursplanerna, explicit lyfte fram användningen av symboliska modeller, såsom 
flödesschema, matriser och ekvationer, i undervisningen skulle fler elever kunna få en 
förståelse och inblick i hur en ingenjör arbetar. Kanske skulle det leda till att fler blir 
intresserade av ett tekniskt yrke vilket skulle kunna leda mot det mål Teknikdelegationen 
pekar ut;  att stärka vår konkurrenskraft i den globala kunskapsekonomin.  
 
Undersökningen lämnar många frågetecken man skulle vilja reda ut djupare och några 
förslag på detta lämnas i textens sista kapitel.  
 
Förslag på fortsatt forskning  
 
Min studie syftar till att undersöka hur modeller lyfts fram i teknikkursplaner i några olika 
länder för att se vilka likheter och olikheter som finns i användning av modeller i de olika 
ländernas kursplaner i teknik. Denna text använder som tidigare nämnts till en 
kategorisering av modeller utvecklat i relation till naturvetenskapens modeller och 
önskvärt vore att finna eller skapa en mer teknikdidaktisk anpassad kategorisering av 
modeller. I ett sådant arbete skulle man kunna ta hjälp av ett lingvistiskt perspektiv där man 
talar om kategorisering av modeller i termer av Ikoniska, Indexikala och Symboliska modeller 
(Allwood 1989).  Ikoniska är en avbild av det som modelleras, exempelvis skalmodeller. 
Indexikala modeller har en kausal (orsak-verkan) relation till det man modellerar, exempel är 
en skrivare. Symboliska modeller är ofta en beskrivning av en företeelse. Dessutom finns en 
del intressanta artiklar inom ingenjörsvetenskapen där man talar om preskriptiva och 
deskriptiva modeller (Finger, Dixon 1989). Deskriptiva modeller är beskrivande och 
används ofta för förståelse och tolkning medan preskriptiva modeller utgör en 
uppfattning av hur verkligheten borde se ut. Allwood (1989) menar att i tekniska 
sammanhang används ofta en kombination av dessa typer av modeller.  
 
Vidare skulle modellers roll i teknikutvecklingsprocessen vara mycket intressant att 
undersöka då denna är så central i teknikämnet och då många innovationer, som har byggt 
och kan bygga vårt välstånd, arbetas fram med hjälp av denna process. Vad skulle hända om 
man införde och förklarade begrepp såsom ”modellering” och ”Functional Modelling”  i den 
svenska kursplanen? Hur skulle det stödja lärarna att i högre grad använda sig av hela 
teknikutvecklingsprocessen? 
 
En ny typ av modeller som kommer starkt är kopplade till Virtual reality. Jag har själv 
erfarenhet av detta då min nya tomt och hus har ritats upp i en 3D-modell. Markfirman har 
mätt tomtens verkliga höjder med en drönare och samkört detta med trädgårdsarkitektens 
höjdsatta förslag. Denna modell har sedan jag kunnat titta på via Virtual reality. Ändringar 
och revideringar av modellen som måste till är mycket enkla att se och går snabbt att göra, 
är min bedömning. Markhöjderna som sätts i denna modell överförs sedan digitalt till 
maskinen som bereder marken och den verkliga produkten, det vill säga marken, blir precis 
som i modellen. Starka kopplingar till 3D-skrivare och CAD/CAM maskiner finns i denna 
teknikutvecklingsprocess. Hur kan Vitual reality påverka användningen av modeller i 
teknikämnets framöver?  
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Bilaga 1: Modeller och markörer motsvarande åk 1-3 i de undersökta länderna 
 
Explicita är markerade med fet text och de implicita är kategoriserade. 

 
 
  

Modell Irland  åk 1-6 Sverige CI 1-3 Nya Zeeland  level 2 Sydafrika åk 1-3 
Konkret Bygga modeller 

 
Koppling till process 
Designprocessen 
 
 
Koppling till föremål  
Undersöka och för-bättra 
vardagsföremål  
Skapa enkla föremål 
Samtala om sitt arbete 
Bedöma andras arbeten 

Fysiska modeller 
 
 
 
 
 
Koppling till föremål  
Undersöka vardagliga 
föremål. Vanliga föremål 
som styrs av datorer. 
Egna konstruktioner 
 
Koppling till lösning 
Vanliga tekniska lösningar 

Prototyper  
Functional modelling 
 
 
 
 
Koppling till föremål  
Tekniska produkter. 
Designkoncept 
 
 
 
Koppling till lösning 
Utveckla av en lösning.  
Tekniska lösningar. 

 
 
Koppling till process 
Designprojekt -undersöka, 
skapa och utvärdera.  
 
Koppling till föremål  
Svagheter styrkor på egna, 
andras produkter  
Skapar produkter 
 
 
Koppling till lösning 
Föreslår möjliga lösningar  

Verbal koppling till skrift/tal  
Beskr. vardagsföremål 
Kommunicera egen 
designplan. Samtala om sitt 
eget arbete 
 
Koppling till process 
Använda design-processen 
 
Koppling till föremål  
Beskr. vardagsföremål  
Föreslå förändringar på 
produkt 
Bedöma andras arbeten 
 

koppling till skrift/tal  
Ge förslag på hur föremål 
kan förbättras.  
Benämna och samtala om 
tekniska lösningar. 
 
 
 
 
 
 
Koppling till lösning 
Ge förslag till lösning  

koppling till skrift/tal  
Göra en planering 
 
 
 
 
Koppling till process 
Förstå Functional 
modelling  
 
 
Koppling till lösning 
Undersöka, beskriva, 
förklara, ta fram och 
utvärdera en lösning  

koppling till skrift/ tal  
Förklarar tillverkning.  
Identifierar  Svagheter 
styrkor på egna, andras 
produkter  
 
Koppling till process 
Designar 
 
 

Symbolisk Koppling till process 
Designprocess/plan 

   

Visuell Digitala modeller 
 
Koppling till ritningar/ 
skisser  
Ritningar i perspektiv 
Rita bilder  
Designplan   
Koppling till process 
Designprocessen 

Digitala modeller. 
 
Koppling till ritningar 
ocskisser  
Enkla skisser, bilder. 
 
 

Functional modelling  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koppling till ritningar 
/skisser  
Gör en skiss och designar 
 

Gestuell     
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Bilaga 2: Modeller och markörer motsvarande åk 4-6 i de undersökta länderna 
 
 
Explicita är markerade med fet text och de implicita är kategoriserade. 

 
 
 
 

Modell Irland  åk 1-6 Sverige CI 4-6, KK åk 6 Nya Zeeland  level 3 Sydafrika åk 4 6 
Konkret Bygga modeller 

 
Koppling till process 
Designprocessen 
 
 
Koppling till föremål  
Undersöka och för-bättra 
vardagsföremål  
Skapa enkla föremål  
Samtala om sitt arbete 
Bedöma andras arbeten 

Fysiska modeller 
 
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarbete 
Genomföra enkla 
konstruktionsarbeten 
Koppling till föremål  
Egna konstruktioner  
 
Koppling till lösning 
Lösningar 
 
 

Prototyper  
Functional modelling 
 
 
 
 
Koppling till föremål  
tekniska produkter. 
 
 
Koppling till lösning 
beskriva, pröva, utveckla, 
vidare-utveckla och 
utvärdera lösningar. 
Tolkning av tekniska 
lösningar 

Modellering.  
Modell 
Koppling till process 
designprocessen. 
 
 
Koppling till föremål  
Undersöker produkter  
Skapar produkten 
 
Koppling till lösning 
Lösningar länkar till 
designkort. Väljer lösning  
 
 

Verbal koppling till skrift/tal  
Beskr. vardagsföremål 
Kommunicera egen 
designplan. Samtala om 
sitt eget arbete 
Koppling till process 
Använda design-processen 
 
 
Koppling till föremål  
Beskr. vardagsföremål  
Föreslår förändringar på 
produkt 
Bedöma andras arbeten 

koppling till skrift/tal  
Enkel dokumentation  
Dokumentation 
Texter 
 
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarb. 
Konstruktionsarb.  
 
Koppling till lösning 
Förslag till lösning  
 
 

 
 
 
 
 
Koppling till process 
Functional modelling  
 
 
Koppling till lösning 
beskriva, utvärdera 
lösningar. Tolkning av 
tekniska lösningar 
 

koppling till skrift/tal  
designkort för utveckling 
av produkt.  
Kommunicerar lösningar 
 
Koppling till process 
Presenterar design-
processen. 
Modellering 
Koppling till lösning 
Lösningar länkar till 
designkort. Väljer, 
motiverar lösning,  
 

Symbolisk  
Koppling till process 
Designprocess/plan 

Symboler  
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarb. 
Konstruktionsarb.  
 

 
Koppling till process 
Functional modelling  
 
 

 
Koppling till process 
Designprocessen. 
 

Visuell Digitala modeller 
Ritningar i perspektiv 
 
Koppling till ritningar 
/skisser  
Rita bilder  
Designplan   
Koppling till process 
Designprocessen 
 

Digitala modeller 
 
 
Koppling till ritningar 
/skisser  
Skisser och mått-angivelser  
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarb. 
Konstruktionsarbete  

Functional modelling  
 
 
 
 
 
 
 
  

Modell 
Modellering 
Utvecklar ritningar 
Koppling till ritningar 
/skisser  
och skisser  med grafik 
 
 

Gestuell     
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Bilaga 3: Modeller och markörer motsvarande åk 7-9 i de undersökta länderna 
 
 
Explicita är markerade med fet text och de implicita är kategoriserade. 

 
 

Repres. Irland  åk 7-9 Sverige CI och KK åk 9 Nya Zeeland  level 4 Sydafrika åk 7-9 
Konkret arbetsritningar till verklig 

modell 
modeller 
Koppling till process 
Designprocessen 
 
 
 
 
 
Koppling till arbete 
Visualisera arbeten 
Koppling till lösning 
Redovisa lösning 
 

Fysiska modeller 
 
 
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarbete  
konstruktionsarbete  
 
 
Koppling till föremål  
Egna konstruktioner 
 
 
 
 
 
  

Prototyper  
Functional modelling  
 
Koppling till process 
Functional modelling  
 
 
 
Koppling till föremål  
Tekniska produkter. 
Designkoncept 
 
Koppling till lösning 
Förklara, beskriva utveckla, 
vidare-utveckla och 
utvärdera tekniska 
lösningar.  

Modellering 
 
 
Koppling till process 
Designar  
Gör ett designkort 
Designprocessen 
Modellering 
Koppling till föremål  
Undersöka produkter  
Skapa produkten  
utvärdera produkter 
Koppling till lösning 
Ange lösningar 
Modifiera lösningar 
 
 

Verbal koppling till skrift/tal  
Kommunicera 
arbetsritningar 
Produktionsplan 
 
Koppling till arbete 
Värdera arbetet 
Visualisera arbeten 
 
Koppling till lösning 
Redovisa lösning 
Koppling till process 
Designprocessen 
 

koppling till skrift/tal  
Enkla skriftliga rapporter 
Dokumentation med  
förklarande ord och 
begrepp 
 
 
 
 
 
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarb. 
 

koppling till skrift/tal  
Planering 
Beskriva de viktigaste 
attributen 
Förklara lösning 
 
Koppling till lösning 
Utvärdera en lösning. 
Utvärdera lösningens 
lämplighet  
 
Koppling till process 
Functional Modelling 
 

koppling till skrift/tal  
Designkort för utveckla 
produkt.  
Presentera lösningar i 
skrift.  
Föreslå förbättringar 
modifieringar på produkt.   
Utvärdera design.  
Konstruktionsunderlag 
Koppling till process 
Designar 
Designprocessen 
Modellering 

Symbolisk  
 
Koppling till arbete 
Visualisera arbeten 

Symboler 
 
Koppling till process 
Programmering för att 
styra och reglera.  
 

 
 
Koppling till process 
Functional Modelling 
 

Symboler 
 
Koppling till process 
Flödesdiagram/schema 
Kretsscheman eller 
systemdiagram. 

Visuell Arbetsritningar 
 
Koppling till ritningar 
/skisser  
Visualisera 
 
Koppling till lösningar 
Visualisera lösningar 
Redovisa lösningar 
 
Koppling till process 
Designprocessen 

Ritningar  
Digitala modeller. 
Koppling till ritningar 
/skisser  
Skisser, måttangivelser, 
bilder  
Dokumentation. 
Manuella ritningar 
digitala skisser 
Simuleringar 
Koppling till process 
Teknikutvecklingsarb.  

Functional modelling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritningar 
Modellering 
Koppling till ritningar 
/skisser  
två- tredimensionella 
skisser, 
konstruktionsunderlag, 
Presentera framsteg i 
grafiska former. 
Utvecklar med grafik. 
 
 

Gestuell Visualisera arbeten    
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Bilaga 4:  Den svenska kursplanens kopplingar till Gilberts modeller 
 

 
 
 

Kunskapskrav för betyget E Centralt Innehåll (markör markerade) Modell 
Kunskapskrav saknas för år 3 i teknik. Årskurs 1-3 

Undersöka hur vardagliga föremål är uppbyggda, fungerar, är 
utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.  
 
Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter 
människans behov. Hur före-målen i elevens vardag har 
förändrats över tid.  
 
Några vanliga föremål som styrs av datorer.  
 
Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.  
 
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och 
digitala modeller. 
 
Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, 
till exempel den kupade handen som förebild för förvaring.         
 
Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om 
tekniska lösningar.  

 
Konkret, verbal 
 
 
 
Konkret 
 
 
 
Konkret 
 
Konkret 
 
Konkret, Verbal, 
Visuell  
 
 Konkret 
 
 
 
Konkret, visuell, 
verbal 

Årskurs 6 
Eleven kan genomföra mycket enkla 
teknikutvecklings- och konstruktions-
arbeten genom att pröva möjliga idéer 
till lösningar samt utforma enkla fysiska 
eller digitala modeller under 
arbetsprocessen bidrar  
eleven till att formulera och välja 
handlingsalt. som leder framåt. Eleven 
gör enkla dokumentationer av arbetet 
med skisser, modeller eller texter där 
intentionen i arbetet till viss del är 
synliggjord. 

Årskurs 4-6 
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, 
undersökning, förslag till lösningar, konstruktion , utprövning.  
 
Egna konstruktioner med tillämpningar i form av fysiska och 
digitala modeller.  
 
Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och 
begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala 
modeller. 

 
Konkret, visuell, 
symbolisk-, verbal  
Konkret, Visuell 
 
Konkret, visuell  
verbal symbolisk  

Årskurs 9 
Eleven kan genomföra enkla 
teknikutvecklings- och 
konstruktionsarbeten genom att 
undersöka och pröva möjliga idéer till 
lösningar samt utforma enkla fysiska 
eller digitala modeller under 
arbetsprocessen bidrar eleven till att 
formulera och välja handlingsalternativ 
som leder framåt. Eleven gör enkla 
dokumentationer av arbetet med skisser, 
modeller eller rapporter där intentionen 
i arbetet till viss del är synliggjord. 
 

Årskurs 7-9 
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, 
undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 
Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 
 
Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, 
bland annat med hjälp av programmering.  
 
Hur digitala verktyg kan vara ett stöd i teknik-utvecklingsarbete 
till exempel för att göra ritningar och simuleringar 
 
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och 
ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och 
måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller och 
digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och 
sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.  

 
Konkret, visuell, 
symbolisk, verbal  
 
Konkret, Visuell, 
symbolisk  
Symbolisk, Visuell 
 
Konkret, visuell, 
symbolisk, verbal  
 
 
Konkret, visuell, 
symbolisk, verbal  
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Bilaga 5: De irländska kursplanernas kopplingar till Gilberts modeller 
 

Mål och Innehåll i kursplan kopplat till modeller (Markör markerade) Representation 
Primary school  åk 1-6 
 
När eleven genomgår kursen för Science ska han/hon få: 
 
1. Utforska 
Titta, undersöka och beskriva olika vardagsföremål samt hur de fungerar. Undersöka hur föremål 
kan förbättras eller anpassas.  
 
2. Planera 
Undersöka och använda kunskap för att hitta behov eller möjligheter att förbättra föremål i 
vardagen. Förklara sina planer för andra genom diskussioner, rita bilder, ritningar i perspektiv 
bygga modeller med hjälp av  vardagsmaterial eller digitalt.  Kommunicera sin designplan. 
 
3. Tillverka/skapa 
Skapa enkla föremål med enkla verktyg och material. 
 
4. Utvärdera 
Samtala om sitt eget arbete, bedöma andras på ett positivt sätt. Utvärdera sitt eget arbete som har 
gjorts i designprocessen och förslå förändringar som kan förbättra produkten. 
 

 
 
 
 
 
Konkret och verbal 
 
 
 
Konkret, Verbal, visuell 
symbolisk  
 
 
 
Konkret 
 
 
 
Konkret, visuell, 
symbolisk verbal 

Junior Cycle  (motsvarande 7-9) Förmågor  
 
En student ska kunna; 
 
Visualisera, färdiga arbeten på vedertagna sätt.  
 
 
I enkla termer kommunicera grundläggande arbetsritningar 
 
Färdigställa en produktionsplan 
 
 
Översätta enkla arbetsritningar till verkliga modeller genom att välja material, verktyg och 
använda rätt färdigheter och kunskaper.  
 
Kritiskt värdera arbetet kvalitet på design, funktion och finish samt vidta nödvändiga åtgärder  
 
När det gäller designprocessen ska studenten 
Genomföra designprocessen och redovisa sin lösning exempelvis genom en modell. 
Överföra 2-dimensionsionella ritningar till 3D genom att tillverka modeller 
 

 
 
 
 
Konkret, visuell, 
symbolisk verbal,  
Gestuell 
visuell, verbal 
 
verbal, visuell, symbolisk 
 
Visuell, verbal 
 
 
Konkret, visuell, verbal 
 
 
Konkret, verbal, visuell,  
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Bilaga 6: Den nya zeeländska kursplanens kopplingar till Gilberts modeller 
 

Level 2 Eleven ska Level 3 Eleven ska Level 4 Eleven ska Representation 
-göra en planering som 
identifierar viktiga steg 
och resurser vid 
utvecklingen av en 
lösning. 
 
 
 
-förklara lösningen man 
utvecklar och beskriva de 
attribut lösningen ska ha 
med hänsyn till behov 
eller möjlighet och 
tillgängliga resurser. 
 
-undersöka en kontext 
för att ta fram möjliga 
lösningar. Utvärdera 
dessa mot identifierade 
attribut; välja och sedan 
utveckla en lösning. 
Utvärdera lösningen med 
hänsyn till behov och 
möjligheter. 
 
 
 
 
-förstå att functional 
modelling används för att 
undersöka, testa, 
utvärdera designkoncept 
för bästa möjliga lösning 
och att prototyper 
används för att testa 
lämplighet, koppling till 
ändamål, på en teknisk 
lösning.  
 
-förstå att det finns ett 
samband mellan material 
och deras egenskaper i 
tekniska produkter. 
 
-förstå att tekniska 
lösningar utvecklas 
genom teknisk praktik 
och har relaterad fysisk 
och funktionell natur. 

-göra planering för att 
identifiera viktiga steg och 
resurser vid utvecklingen av en 
lösning.  
 
 
 
beskriva hur en planerad 
lösning kopplar till behov eller 
möjlighet. Beskriva de 
viktigaste attributen som 
möjliggör utveckling och 
utvärdering av en lösning. 
 
 
-undersöka en kontext för att ta 
fram idéer för möjliga 
lösningar. Pröva och utvärdera 
dessa mot de viktigaste 
attributen för att sedan välja 
och utveckla en lösning som 
motsvarar behovet eller 
möjligheten. Utvärdera 
lösningen mot de viktigaste 
attributen och hur den 
motsvarar behov eller 
möjlighet.  
 
- förstå att olika former av 
functional modelling används 
för att informera vid 
beslutsfattande kring 
utvecklingen av tekniska 
lösningar och att prototyper 
kan användas för att utvärdera 
lämpligheten för tekniska 
lösningars vidareutveckling.  
 
 
-förstå förhållandet mellan 
material och deras egenskaper i 
tekniska produkter. 
 
 
-förstå att tekniska lösningar 
kan tolkas utifrån hur och av 
vem de kan användas samt att 
lösningen har en tänkt funktion 
samt möjliga alternativa 
funktioner. 

-göra planering, som inkl. effekter 
av tidigare åtgärder, konsekvenser 
för framtida åtgärder, tillgång till 
resurser och feedback från 
intressenter för att utveckla 
lösningen. 
 
-förklara en planerad lösning i 
förhållande till behov eller 
möjlighet. Beskriva de viktigaste 
attributen som har identifierats i 
feedback från intressenter. Dessa 
ger feedback till utveckling och 
utvärdering av en lösning. 
 
-undersöka en kontext för att ta 
fram idéer för möjliga lösningar. 
Genomföra functional modelling 
med hänsyn till feedback från 
intressenter; välja och utveckla den 
lösning som bäst motsvarar kraven. 
Utvärdera lösningens lämplighet 
med hänsyn till behov eller 
möjlighet. Utvärdera mot attribut; 
välja och sedan utveckla en lösning.  
 
-förstå hur olika former av 
functional modelling används för 
att utforska möjligheter och för att 
motivera beslutsfattande och hur 
prototyper kan användas för att 
motivera förfining av tekniska 
lösningar. 
 
 
 
 
-förstå att material kan formas och 
förändras för att förstärka 
anpassningen till ändamålet hos 
tekniska produkter 
 
-förstå att tekniska lösningar kan 
tolkas utifrån hur- och av vem de 
kan användas samt att lösningen 
har en tänkt funktion samt möjliga 
alternativa funktioner. 

Verbal, visuell  
symbolisk 
 
 
 
 
 
 
Verbal, visuell,  
symbolisk och ev. 
gestuell  
 
 
 
 
 
 
Konkret, verbal, visuell, 
och symbolisk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkret, verbal, visuell 
och symbolisk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkret 
 
 
 
 
 
Konkret 
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Bilaga 7: Den nya sydafrikanska kursplanens kopplingar till Gilberts modeller 
 

 
 
 
 
 

Uppnåendemål Sammanfattning av Assessment Standards  Typ av modell 
Årskurs 1-3 Eleven ska   
- introduceras till den tekniska omvärlden 
och de produkter den innehåller   
- möta teknik genom projekt 
strukturerade kring -  undersöka, designa, 
skapa och utvärdera.  
 

Åk 3 detta vet vi då eleven 
undersöker- syfte för befintliga produkter och varför 
de är lämpliga.  
designar - föreslår möjliga lösningar, väljer en och 
gör en skiss  
skapar – förklarar hur en produkt ska tillverkas och 
vad som behövs för att tillverka den. Skapar 
produkter genom att sätta ihop och kombinera olika 
material. 
utvärderar - identifierar styrkor och svagheter på 
egna och andras produkter . 
 

 
Konkret  
 
Verbal, visuell  
 
Konkret, verbal, 
visuell, symbolisk 
Konkret 
 
 
Konkret 

Årskurs 4-6 Eleven ska  
-möta teknik genom att undersöka, 
designa, skapa, utvärdera och 
kommunicera. Kommunicera inkluderar 
grafiska och skriftliga presentationer 
-introduceras till olika aspekter av design 
samt givna specifikationer och 
begränsningar för att styra lösningar.  
-också introduceras till några aspekter av 
kommunikationsteknik. 
 

Åk 6 detta vet vi då eleven 
undersöker – relevanta produkter identifierar och 
jämför utformning. 
designar - designkort för utvecklingen av en produkt. 
Föreslår lösningar som länkar till designkort och 
givna förutsättningar. Väljer och motiverar lösning, 
utvecklar den med grafik och/eller modellering.  
skapar - planer för skapandet med ritningar och 
skisser. Skapar produkten.  
utvärderar - produkten med hänsyn till designkort 
och problem. Föreslår förbättringar och 
modifieringar vid behov.  
kommunicerar - ritar skisser för att kommunicera 
lösningen på ett lämpligt sätt. Använder lämpliga 
tekniker för att presentera designprocessen ex 
modeller 

 
Konkret, verbal 
 
Verbal, visuell, 
konkret 
Verbal, visuell, 
konkret 
Konkret, visuell 
Visuell 
Verbal, visuell, 
konkret 
Konkret, verbal 
 
Visuell, verbal 
 
Verbal,  konkret, 
visuell, symbolisk 

Årskurs 7-9 Eleven ska  
-möta designprocessen med dess 
färdigheter: undersöka, designa, skapa, 
utvärdera och kommunicera samt 
utsättas för problem, behov eller 
möjligheter som utgångspunkt för 
processen. På denna nivå ska eleven 
introduceras till nyckel-aspekter av 
design. Dessa bör användas för att 
utvärdera både befintliga och designade 
produkter mot förutbestämda kriterier. 
När man gör det, bör eleven modifiera 
lösningar baserade på problem som 
uppstått.  Kommunikation bör också ses 
som en integrerad del av den 
övergripande processen. Eleven ska 
kontinuerligt registrera och presentera 
framsteg i skriftliga och grafiska former.  

Åk 7-9- Detta vet vi då eleven  
undersöker –befintliga relevanta produkter  
designar - lokaliserar, samlar in, jämför, sorterar, 
verifierar och utvärderar olika design. Gör ett 
designkort för utveckling av produkt eller system 
kopplat till ett problem, behov eller möjlighet, som 
har identifierats av eleven själv. Anger flera lösningar 
som skiljer sig från varandra, kopplat till 
konstruktion, specifikationer och begränsningar. 
Utvecklar vald idé med grafik och/eller modellering. 
skapar - planer för skapandet med listor, ritningar, 
flödesdiagram/schema.   
Skapar produkten … 
utvärderar - produkten med hänsyn till designkort 
specifikationer och problem. Föreslår förbättringar 
och modifieringar som resulterar i en bättre produkt.  
Kommunicerar - Presenterar idéer med hjälp av två-
eller tredimensionella skisser, kretsscheman eller 
systemdiagram.  

 
Konkret 
 
 
Konkret, verbal, 
visuell,  
 
Konkret, verbal, 
visuell 
 
Visuell 
 
konkret 
Verbal, visuell, 
symbolisk, konkret 
 
 
Visuell, symbolisk 
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Bilaga 8: Definitioner i kursplanerna 
 

Nedan finns ett antal citat från de olika kursplanernas och stödmaterialens, texter kring modeller, modellering 
och designprocessen. Detta kan vara bra att ha som bakgrund då man tolkar de olika ländernas kursplaner. 

 
 
Citat med koppling till modellering: 
 

Modelling is a critical element of technological knowledge. Functional modelling is a component of 
Technological modelling which may be undertaken during the development of a project. 
Functional modelling tests suitability of design, enabling the ongoing evaluation of design concepts for 
yet-to-be realized technological outcomes. Evidence gained from functional modelling is used to 
establish (or not) a defendable case for its further development. (Technology Online, Glossary New 
Zealand) 

 
Modelling – the testing of a solution (product or system). This could include using small replicas (scale 
models) and intangible representations of the solution (e.g. mathematical models, computer models). 
(Department of Education, South Africa, 2002, s. 64) 
 
Modelling is a transition stage on the way to the final artefact, or system. Because it is transitory, a 
model should be as rudimentary as will suffice to clarify spatial, mechanical or other doubtful areas of 
the design. Materials therefore should be extremely manageable (paper, card, soft iron wire, cloth, clay 
etc.) to allow easy manipulation, and they should also be inexpensive since they may have to be 
disposable. (The Junior Certificate Guidelines for Teachers, Ireland s.14) 
 
A model is a physical representation of a technological solution (sometimes scaled) that enables a 
solution's feasibility to be tested/predicted. (Technology Online, Glossary, New Zealand) 
 
Prototyping is the modelling of a realised but yet-to-be-implemented technological outcome. The 
purpose of prototyping is to evaluate the fitness for purpose of a technological outcome against 
the brief and is undertaken to establish (or not) a defendable case for its implementation, refinement or 
further development. (Technology Online, Glossary, New Zealand) 

 
The production of models should be regarded as an important part of the design process. At some stage 
during the investigation it may be necessary to test whether possible solutions are satisfactory or 
whether they function properly. The construction of a model can often help to pin-point faults in the 
construction and or operation of the design. The model can help to stimulate and promote new ideas 
and help to choose suitable ways of constructing the final design. Valuable time and money can often be 
saved if a design proves faulty at this stage instead of discovering problems during the realisation. (The 
Junior Certificate Guidelines for Teachers s.14) 
 
Men inte ens den bästa skiss är alltid tillräcklig för att beskriva en idé. Den kan behöva kompletteras 
med fysiska eller digitala modeller. Det kan till exempel vara arkitektmodeller och funktionsmodeller. 
Eleverna i de lägre åldrarna kan till exempel arbeta med fysiska modeller i lera, papp, cellplast eller 
byggsatser eller digitala modeller, för att efterhand övergå till mer detaljerade modeller som visar 
funktion och form i fullskala, alternativt i förminskad eller förstorad skala. (Skolverket 2017b, s.18) 
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