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Sammanfattning 
Teknikprogrammet är ett av de studieförberedande gymnasieprogrammen med tydligast 
koppling till det aktiva näringslivet genom sina profilkurser åt det mer praktiska hållet, det 
kan närmast liknas med en hybrid mellan ett studie- och yrkesförberedande program. Ämnet 
CAD, Computer Aided Design, är ett av de ämnen som återfinns med direkt praktisk 
tillämpning inom näringslivet där det används för att förenkla hanteringen av 
tillverkningsunderlag och konstruktionsförfaranden. 

Begreppen command knowledge och strategic knowledge utgör grunden i denna studie som 
syftar till att ge indikation på vad näringslivet efterfrågar med avseende på CAD-kunskaper 
allmänhet och solidmodellering i synnerhet samt hur väl detta överensstämmer med delar av 
den undervisning som bedrivs på gymnasieskolorna i Halmstad och närliggande region. 

Genom att genomföra intervjuer med två yrkesaktiva konstruktörer med olika bakgrund och 
branscher gavs en bild av vad delar näringslivet i regionen efterfrågar och dess syn på den 
egna utbildningen samt den praktiska tillämpningen av densamma.  

Vidare genomfördes intervjuer med tre undervisande CAD-lärare vid tre olika skolor i olika 
Halländska kommuner för att få deras syn, upplägg och utgångspunkter i undervisningen. 

Av intervjuerna framkom det att konstruktörerna hade en tydligt likvärdig syn på vad som är 
viktiga delar att få med för professionellt utövande och vad som är av mindre betydelse, 
främst där struktur och strategi är viktiga egenskaper för att anses vara en de utövande 
konstruktör.  

Från intervjuerna med lärarna gavs en bild av likvärdig grundsyn på ämnet CAD där egenskaper 
som självständighet och problemlösning är viktigt men metoden att nå detta varierade en hel 
del. Utmärkande är att konstruktörernas åsikter om vikten av struktur och strategi inte 
delades fullt ut av någon undervisande lärare och endast en av de tre intervjuade lärarna 
nämner detta indirekt. 

Det finns inget som påvisar att de båda gruppernas intressen motsäger varandra, det ser ut 
att vara fullt möjligt att tillmötesgå de delar som anses viktigast utan att en intressekonflikt 
behöver uppstå. En möjlig metod kan vara att utveckla involverandet av 
intresseorganisationer likt industrirådet och låta dessa utgöra en större del av påverkan på 
undervisningsmetoderna 
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1. Inledning 
Vid införandet av GY2011 förändrades den svenska gymnasieskolan, utbildningen delades in 
i två spår; yrkesförberedande program och studieförberedande program. 

Under GY2000 hade teknikprogrammet en tydlig praktisk koppling till näringslivet då 
programmålen angav att utbildningen skulle vara inriktad mot arbetsformer som 
förekom i tekniskt arbete (Skolverket, 2018).  

I och med GY2011 har examensmålen för Teknikprogrammet förändrats till en mer 
teoretisk grund där kreativitet, analys och konstruktivt tänkande är centralt samtidigt 
som teori och praktik fortsatt ska samverka (Skolverket, 2018). Teknikprogrammet är 
således ett teoretiskt program med tydliga praktiska inslag som kan liknas med en hybrid 
mellan ett yrkesförberedande- och ett studieförberedande program men saknar många 
av de inslag som präglar de yrkesförberedande programmen, exempelvis APL 
(Arbetsplats Förlagd Utbildning), som ger ämnena förankring av dess tillämpning i 
arbetslivet.  

Computer Aided Design, CAD, är ett ämne som tillhör de mer praktiska inom 
Teknikprogrammet och som återfinns med direkt tillämpning inom näringslivet. Det 
digitala verktyget CAD används för att bland annat effektivisera framtagandet av 
ritningsunderlag och underlätta konstruktionsförfaranden likt simuleringar etc. inom 
den tillverkande industrin. Främst används solidmodellering inför skapandet av 
konstruktionsritningar. Processen innebär att en digital geometri, en solid, genereras 
och modifieras i tre dimensioner för att slutligen användas direkt i dess 
tredimensionella form eller avbildas på ritningsunderlag i två dimensioner.  

Ämnet CAD är obligatoriskt inom Teknikprogrammets inriktning Design och 
produktutveckling men kan erbjudas som programfördjupning inom de övriga inriktningarna 
(Skolverket, 2018). Exempel på detta visas i timplanen för Teknikprogrammet på 
Kattegattgymnasiet i Halmstad, se bilaga 1. 

I ämnesplanen för CAD står det att läsa i ämnets syfte: 

Undervisningen i ämnet cad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i skiss- och ritteknik 
samt i att använda något eller några CAD-system. Undervisningen ska även leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper i hur CAD-system byggs upp. Eftersom cad bland annat handlar 
om att konstruera och designa nya objekt ska undervisningen ge eleverna möjlighet att 
utveckla handlingsförmåga, nyfikenhet, uppfinningsrikedom och problemlösningsförmåga. 
Undervisningen ska introducera begrepp som är relevanta för valt teknikområde. (Skolverket, 
2018) 

 
Det går inte rakt av att tolka ämnets syfte med att undervisningen ska leda till förkunskaper 
som direkt återspeglar de krav och metoder som återfinns inom näringslivets tillämpning, 
men samtidigt finns det ingen skrivelse som talar om att det är fel att implementera detta i 
undervisningen.  

En möjlighet för undervisande lärare att skapa stoff är att använda sig av det tillhandahållna 
utbildningsmaterial från mjukvaruleverantören skolan valt. På grund av variansen mellan 
olika program i form av deras utföranden, funktioner och utbildningsmaterial föreligger risk 
för olikhet i utbildningsförfaranden mellan olika skolor. Exempel på program är Solid Works 
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och Iron CAD som använder två olika metoder för solidmodellering. Den förstnämnda bygger 
på att skapa detaljer (solider) i en första programmodul och sedan sätts dessa samman i en 
andra programmodul. Den sistnämnda skapar istället sina detaljer i samma modul som de 
sätts samman i. Utöver dessa mjukvaruskillnader är materialet utformat för att den som tar 
del av utbildningsmaterialet ska lära sig den specifika mjukvarans olika funktioner och dess 
uppbyggnad. Det tar med andra ord inte hänsyn till konstruktionsförfarande och strategier 
likt vilka för respektive nackdelar det för med sig att börja rita en detalj ur en viss vy. Vidare 
finns möjligheten att en lärare med liten praktisk erfarenhet men med hög utbildningsnivå 
tar sig an kursen på ett annat sätt än en lärare som varit yrkesverksam inom området. 

Skolverket tillhandahåller inte något centralt kursprov i CAD vilket förstärker potentialen till 
stor variation både sett till undervisning, innehåll och bedömningsförfaranden mellan olika 
skolor vilket därmed även innebär variation av uppnåendekrav som näringslivet har på CAD-
användare.   

Detta ger upphov till frågor kring ämnet generellt, exempelvis vad som prioriteras i 
undervisningen; att lära sig det program som tillhandahålls eller att skapa en medveten 
konstruktionsstrategi hos eleverna men även hur väl skolornas undervisning stämmer 
överens med de krav näringslivet ställer. 

1.1 Problemformulering 
Möjlighet till variation bland olika skolors utbildningsförfarande och deras undervisande 
lärares syn på CAD som ämne är stor. Detta på grund av en rad faktorer, bland annat genom 
variation hos mjukvaror, erfarenhet hos läraren, skolornas gemensamma upplägg kring 
undervisning etc. Även om CAD är framtaget som ett verktyg för att underlätta processer 
inom den tillverkande industrin så finns exempelvis möjligheter att istället se det som ett 
rent designverktyg för att skapa renderade bilder och illustrationer. Det finns även stor 
variation bland de metoder som leder till liknande slutprodukter där det är svårt att bedöma 
vilken som ur en industriell synvinkel skulle anses korrekt utförd. Det är tänkbart att ett 
producerande företag skulle förorda tillverkningsbarhet och funktionalitet hos den färdiga 
produkten. Exempel på funktionalitet kan vara möjligheter att följa geometriskapandet i 
modellens historieträd för att underlätta framtida revideringar eller att geometrierna är 
skapade ur samma plan för att underlätta vid utbyte av komponenter i en större 
sammanställning.  
Ur styrdokumenten finns inget som talar om att ämnet ska utformas baserat på dess faktiska 
tillämpning i en yrkesmässig kontext. Eftersom ämnet också saknar kursprov blir 
bedömningen diffus av att den genomförda undervisningen faktiskt är direkt tillämpbar i 
yrkeslivet, i synnerhet om den undervisande läraren själv saknar yrkeserfarenhet inom 
området. 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att skapa en bild av hur väl CAD-undervisningen i gymnasieskolan stämmer 
med synen CAD-användare i näringslivet har på sin egen kompetens och kunskap. Syns 
exempelvis influenser med avseende på strategier från näringslivet i undervisningen på 
gymnasial nivå? 
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1.3 Forskningsfrågor 
• Vilken typ av kunskap inom området solidmodellering anser tillfrågade professionella 

användare av CAD vara främst prioriterad och hur erhåller de denna? 

• Skiljer synen på den främst prioriterade kunskapen hos undervisande lärare vid 
undersökta gymnasieskolor jämfört med den hos de tillfrågade CAD-användarna? 
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2. Bakgrund 
Tidigare forskning kring skillnader mellan utbildning inom CAD och dess faktiska tillämpning 
inom näringslivet är begränsad. Ivan Chester har tittat på skillnader mellan typer av kunskap 
inom CAD där han främst lyfter skillnaden mellan specifik mjukvarukunskap och generellt 
strategiskt tänkande. Han beskriver problematiken som command knowledge (härefter 
kallat kommandokunskap) kontra strategic knowledge (här efter kallat strategikunskap) i 
artikeln Teaching for CAD expertise (2006). Kommandokunskap definieras av att ha 
kännedom om det specifika programmets kommandon och funktioner och hur dessa 
används, strategikunskap handlar istället om att alternera metoderna med hänsyn till 
exempelvis efterföljande tillverkningsprocesser, eventuella revideringar av CAD-modeller 
och liknande. Chester menar på att det finns ett behov av att lära ut de strategiska 
grunderna som krävs i CAD för att få fram skickliga CAD-användare. Att ha god kännedom 
om mjukvaran ger en bra inblick i den specifika leverantörens möjligheter men kan även i 
enkla modeller försvåra hanteringen för de användare som vill följa en förbestämd strategi 
och inte kommandon valda efter slumpvist skapade behov. Detta kommer sig av att de flesta 
programmen inte har en given procedur med avseende på geometri och detaljskapande, 
som en grov metafor är det möjligt att slå i en spik med skaftet på en hammare men det är 
inte optimalt för bästa resultat. I detta fall kan det bidra till att konstruktören skapar 
geometrier som kan försvåra efterhanteringsprocessen om exempelvis en ändring behöver 
göras men även kan vara svåra/omöjliga att tillverka. Det finns med andra ord ett behov av 
en viss grundstruktur även i konstruerandet trots de fria möjligheterna, detta bland annat 
för att inte bygga in potentiella följdfel i sin digitala konstruktion vilket även bekräftas av 
Rodriguez, Ridge, Dickinson och Whitwam (1998) ”without proper forethought, construction 
of a solid model can reach a critical stage where parametric manipulation is no longer 
possible’’ (s. 257). 
 
 För att detta ska implementeras redan i utbildningen så krävs det att den undervisande 
läraren har så väl praktiska som teoretiska kunskaper beträffande konstruktions- och 
tillverkningsprocesser. Ingen av dessa förkunskaper är ett krav för att bli behörig att 
undervisa i CAD vilket innebär att även den undervisande läraren i sin utbildning blivit just 
utbildad i kommandokunskap snarare än strategikunskap. 

I synen på den egna positionen i en utbildningskontext kan det finnas skillnader mellan en 
teoretiskt skolad lärare och en yrkeslärare. Enligt Susanne Gustavsson ser en yrkeslärare på 
sin position i utövningen ur flera perspektiv då denna typ av lärare ” iakttar det som sker i 
utbildningen ur två perspektiv, dels lärarens undervisningsperspektiv, dels det yrke som ut-
bildningen riktas mot. I det egna yrkeskunnandet finns förtrogenhet och respekt både för 
eget och andras kunnande.” (2013, s. 81) 
  
Sven-Ove Hansson (2013) nämner begreppet tyst kunskap (tacit knowledge) vilket ses som 
en yrkesmässig specifik kunskap som växt fram av kontexten och med erfarenhet anses 
självklar men som aldrig benämns eller lärs ut, möjligen kan dessa CAD-strategier ses som en 
sådan, att det med tiden blir självklart att konstruktören inte kan rita in 90° hörn utan radie 
då en pinnfräs ska användas för att få fram produkten. Detta skulle kunna utgöra ett 
incitament för att använda sig av praktisk tillämpning från näringslivet i undervisningen och 
därmed tillämpa autentisk bedömning (Jönsson, 2010). Nielsen och Kvale (2003) nämner 
fördelen med att införliva autencitet i övningar och prov exempelvis med uppgifter direkt 
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ifrån tillgängligt näringsliv, detta är en fråga som främst tas upp inom yrkesprogrammen 
(Carlsson, Gerrevall & Pettersson, 2007) men genom intresseorganisationer likt industrirådet 
och dess kvalitetsstämpel Teknikcollege ges även teknikutbildningen en möjlighet att ta del 
av de mer industrinära tillämpningarna (Teknikcollege, 2018) 

Sett till ämnet CAD och dess bedömningskriterier i styrdokumenten så berör de fyra huvud-
områden; inställningar i programmet, produktionsritningar, modellerande och arbetsplat-
sens utformning. Samtliga av dessa har bedömande lärare möjlighet att tolka utan att ta 
hänsyn till procedur, tabell 1 visar de kriterierna som berör solidmodellering på E-C-A-nivå. 
Bedömning sker efter den nivå eleven skapar och redigerar en 3D-modell med hjälp av pro-
grammets inbyggda verktyg samt utvärderar sitt arbete och resultat. Beroende på hur lära-
ren väljer att tolka det som ska bedömas så kan processen få olika utgångar. En detalj kan nå 
hög komplexitet i form av att många olika kommandon använts för att skapa geometrin men 
där vissa kommandon under arbetets gång tagit ut varandra. En identisk geometri skulle där-
med kunnat skapas med färre kommandon om kännedom om nästa steg funnits innan ge-
nomförandet. Därmed kan bedömningen ses som komplexiteten av både arbete och resultat 
i hur kommandona använts eller i hur de undvikits att användas genom kunskap av nästa 
steg.  
 
Tabell 1 – Utdrag ur kunskapskraven för CAD 1 

E C A 

Eleven modellerar enkla 

detaljer med programvarans 

inbyggda verktyg, redigerar i 

3D, […] När arbetet är utfört 

utvärderar eleven sitt 
arbete och resultat med 

enkla omdömen. 

Eleven modellerar detaljer 

med programvarans 

inbyggda verktyg, redigerar i 

3D, […] När arbetet är utfört 

utvärderar eleven sitt 

arbete och resultat med 

nyanserade omdömen. 

Eleven modellerar 

komplexa detaljer med 

programvarans inbyggda 

verktyg, redigerar i 3D, […] 

När arbetet är utfört 

utvärderar eleven sitt arbete 

och 
resultat med nyanserade 

omdömen samt ger förslag 

på hur arbetet kan 

förbättras. 

 

Även om teknikprogrammet inte är ett yrkesförberedande program så har näringslivet haft 
en påverkan på dess utformning och kurser med praktiskt innehåll, likt CAD, kan delas med 
yrkesförberedande program, skolverket skriver om teknikprogrammet vid införandet av 
gy2011: ”Det har också funnits en önskan från arbetslivet att få in fler kurser med mer 
praktisk tillämpning i programmet. Det gör att gränsen mot det industritekniska programmet 
inte alltid är helt knivskarp” (Skolverket, 2011, s. 40) Det kan med andra ord i viss mån vara 
aktuellt att hantera ämnet CAD utefter de krav som ställs för kurser som är kopplade till 
yrkesförberedande program. 
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3. Metod 
Då arbetet är begränsat till ett specifikt område så har kvalitativ forskningsintervju valts som 
verktyg. Studien är en deskriptiv undersökning med explorativt syfte och eftersträvar 
därmed att inte göra några antaganden i förväg men med ambitionen att få svar på ett 
definierat mål (Kvale och Brinkman, 2009).  

För att skapa en bild av den uppfattning som finns hos de två valda grupperna, näringsliv och 
utbildningsväsen, så har intervjuer genomförts med de som har förstahandskontakt med 
forskningsfrågan där yrkesverksamma konstruktörer representerar näringslivet och där 
yrkesverksamma lärare representerar utbildningsförfarandet.  

3.1 Urval 
Då tidsperioden för arbetet var begränsad till VT 2018 så valdes tidigt att arbetet skulle 
avgränsas till regional nivå av anledning att tidsåtgången för att resa runt och genomföra 
intervjuer skulle bli allt för omfattande.  

För att undvika att intervjuobjekten var påverkade av samma parametrar likt interna policys, 
gemensamma upplägg, samma mjukvaror etc. så kontaktades tre olika skolor och två olika 
företag med placeringar på olika orter. Intervjuförfrågan där en representant/plats 
efterfrågades gick ut öppet bland de lärare som undervisar i CAD hos de olika skolorna samt 
till konstruktionsavdelningarna på de två tillfrågade producerande företagen. 

För att begränsa påverkan av verktyget CAD:s komplexitet, olika användningsområden och 
metoder så fokuserades frågeställningen kring momentet Solidmodellering då detta utgör 
grunden för ritningsframtagning, sammanställning, analyser etc. 

3.2 Etiska aspekter 
Inför samtliga intervjuer framfördes samma information i enlighet med Forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2002). I informationen framhölls att samtliga intervjuobjekt 
hade rätten att inte medverka i studien samt att personuppgifter hålls konfidentiella och 
kodas i rapporten. Innan intervjun påbörjades så framhölls det övergripande syftet och hur 
den skulle genomföras. 

Vetenskapsrådet (2017) särskiljer fyra begrepp i samband med skyddande av medverkande 
personer vid genomförande av studier, begreppen är Sekretess, Tystnadsplikt, Anonymitet 
och Integritet. Denna studie kommer inte beröras av punkterna sekretess och tystnadsplikt 
då full offentlig tillgång till materialet finns, dock kommer intervjuobjekten liksom utlovat att 
anonymiseras för att inte inskränka på deras personliga integritet.   

Intervjuerna genomfördes på plats vald av respektive intervjuobjekt, detta för att hålla 
intervjun så neutral som möjligt och därmed undvika att påverka intervjun med 
omgivningen. 
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3.3 Validitet, reliabilitet och överförbarhet 
Validitet innebär i sin frågeställning om metoden undersöker rätt kunskap i förhållande till 
studiens syfte. Reliabiliteten påvisar tillförlitligheten om samma metod används av en annan 
forskare eller vid en annan tidpunkt och fortsatt ger samma resultat.  

Reliabiliteten är avhängt hur intervjumaterialet behandlas och analyseras vilket i sin tur 
beror på hur samspelet mellan intervjuobjektet och intervjuaren sett ut. Detta kan påverka 
interbedömarreliabiliteten, dvs om resultatet blir det samma om slutsatserna blir de samma 
oavsett vem eller när analysen genomförs. (Kvale & Brinkman, 2009) 

Överförbarheten i kvalitativ forskning ligger i tolkningen hos den som ska använda sig av 
resultatet. Det gäller således att återge en tydlig bild av intervjuobjekt, dess förutsättningar 
och bakgrund. Med andra ord krävs en bred och tydlig återgivelse från informanten. 
(Amankwaa, 2016) 

3.3.1 Validitet 
Intervjuobjektens svar får anses valida då det är deras åsikter i förhållande till de frågor som 
ställts. Uppfattning och förståelse kring ämnet får anses finnas med deras 
bakgrund/utbildningsnivå. 

Bedömd potentiell felkälla är intervjuarens ringa erfarenhet av liknande genomföranden och 
den kunskap om faktiskt tillämpning denna besitter, möjligheten till att övertolka eller 
misstolka finns och även risken att intervjuobjekten tolkar frågan på ett sätt som 
intervjuaren inte avsett utan att nyansskillnaden uppfattas. 

3.3.2 Reliabilitet 
Fokus har legat på att koncentrera svaren utan att ändra eller tillägga något i dess innehåll. 
Då studien genomförts som ett enskilt arbete så har interbedömarreliabilitet ej genomförts. 
Analysens temaindelning har genomförts kopplad till intervjufrågorna.  

3.3.3 Överförbarhet 
Resultatet av varje intervju och dess tillhörande analys ger en bild av hur intervjuobjekten 
ser ut med avseende på utbildningsbakgrund, erfaren kunskap genom yrkesutövning samt 
påverkan av arbetsplats och arbetskamrater/arbetslag. Det delger också varje enskild 
individs syn på ämnet vilket inte är direkt generaliserbart, men kan fortsatt vara direkt 
tillämpbart i flera kontexter och liknande ämnessituationer beroende på användning. 
Samtliga intervjuobjekt inom samma område, det vill säga lärare och konstruktörer, har 
använt sig av olika programvaror men slutprodukten är ändå likvärdig vilket motiverar 
möjligheten överförbarhet. Då studien utförts på enmansbasis så har möjligheten till att följa 
alla punkter i den handlingsplan som Amankwaa (2016) rekommenderar till vissa delar varit 
begränsad, förfarandet utesluter sambedömning/samkontroll av frågor och andra delar av 
intervjun. För att återge en bred bild av intervjuobjekten så inleds intervjuförfarandet i 
rapporten med en beskrivning som återger information av varje individ med avseende på 
bakgrund, yrkeserfarenhet och arbetsplats. 
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3.4 Intervju 
Till intervjun användes ett semistrukturerat upplägg med ett manus i punktform men med 
öppna frågeställningar vilket gav möjlighet för intervjuobjekten att svara med relativt stor 
frihet, detta för att försöka få ett svar med så lite påverkan från intervjuaren som möjligt och 
därmed den bild intervjuobjektet själva upplever (Kvale och Brinkman, 2009). Karaktären för 
Intervjuerna är olika på grund av dess kontexter, intervjuaren har tidigare 
arbetslivserfarenhet av konstruktionsarbete vilket kan bidra till att viss prestige påverkar 
utgången av intervjuerna med konstruktörerna samt att lärarna begränsas i sina svar 
beroende på deras tidigare erfarenhet av praktisk erfarenhet inom ämnet. 

Mallens inledande frågor berörde intervjuobjektets bakgrund med avseende på utbildning, 
förkunskaper, yrkeserfarenhet, arbetsmiljö, arbetsuppgifter etc. Detta sammantaget ger en 
tydligare bild av intervjuobjektet och kan tillämpas för att förstärka överförbarheten hos 
intervjuerna. Mallens andra del berör mer synen hos den egna kunskapen, den önskvärda 
kunskapen samt syftet med dessa två, tanken är att dessa frågor ska vara så generellt ställda 
att den intervjuade personen själv ska kunna resonera sig fram till ett svar som 
representerar hen och dennes åsikter.  

Se Bilaga 2 Manus intervju konstruktörer och bilaga 3 Manus intervju lärare för 
intervjuguider. 

3.5 Intervjuobjekt konstruktörer 
Två konstruktörer som jobbar med CAD på daglig basis intervjuades för studien, detta för att 
genom deras syn på ämnet CAD och momentet solidmodellering skapa en möjlig 
representation av näringslivets syn.  Konstruktörerna kommer nedan benämnas som Karl 
och Kina, de är båda yrkesverksamma inom producerande industri med stora 
sammanställningar vilket innebär att de i sin användning av CAD måste ta hänsyn till ett stort 
antal komponenter som ska samverka och virtuellt kunna monteras samman. Deras 
utbildningsbakgrund varierar liksom deras arbetslivserfarenhet samt erfarenhet från olika 
CAD-program. 

För sammanställning av genomförd intervju, se bilaga 4 Intervju konstruktörer. 

3.5.1 Konstruktör 1 ”Karl” 
29-årig man, läst teknisk inriktning på gymnasiet och har erlagt högskoleingenjörsexamen 
med inriktning design och konstruktion. Varit yrkesverksam som konstruktör sedan sju år. 
Har erfarenhet av fyra olika CAD-program, varav tre i 3d-miljö. Är yrkesverksam i medelstor 
kommun i västra Sverige och har valt att bli intervjuad på arbetsplatsen.  

3.5.2 Konstruktör 2 ”Kina” 
37-årig kvinna, läst tvåårig KY-utbildning med inriktning produktutveckling och 
marknadsföring. Har varit yrkesverksam som konstruktör i 10 år. Har erfarenhet av två CAD-
program, varav ett i 3d-mlijö. Är yrkesverksam i medelstor kommun i västra Sverige och har 
valt att bli intervjuad på en lunchrestaurang. 
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3.6 Intervjuobjekt Lärare 
Tre undervisande lärare intervjuades, efter detta kommer de benämnas som Lars, Leif och 
Lois. Deras utbildningsbakgrund varierade liksom deras ämnesinriktningar utöver CAD. För 
sammanställning av genomförd intervju, se bilaga 5 Intervju Lärare.  

3.6.1 Lärare 1 ”Lars” 
55-årig man, har läst elektronik vid Chalmers samt CAD. Har varit yrkesverksam inom 
elektronisk signalhantering i 20 år, har varit yrkesverksam som lärare i nio år. Undervisar i 
kurserna CAD, produktionskunskap, produktutveckling, Teknik, Tillverkningsunderlag, Data-
media nät och Energiteknik. De kollegor vid samma skola som också undervisar i CAD är två 
till antalet och har bakgrund inom tillverkande industri respektive byggingenjör. Lars är 
yrkesverksam i medelstor kommun i västra Sverige och har valt att bli intervjuad i CAD-salen. 

3.6.2 Lärare 2 ”Leif” 
61-årig man, har erlagt examen som gymnasieingenjör med inriktning maskinkonstruktion 
samt yrkeslärarexamen. Har tidigare yrkeslivserfarenhet som verkstadsmekaniker men har 
inte använt CAD professionellt. De är två till antalet som undervisar i CAD på skolan och 
kollegan har bakgrund som elektroingenjör.  Leif är yrkesverksam i liten kommun i västra 
Sverige och har valt att bli intervjuad på sitt arbetsrum. 

3.6.3 Lärare 3 ”Lois” 
37-årig kvinna, har läst naturprogrammet på gymnasiet och erlagt högskoleingenjörsexamen 
med inriktning biomekanik samt lärarexamen för matematik, fysik och teknik. Har ingen 
arbetslivserfarenhet med avseende på CAD, har varit yrkesverksam som lärare i 12 år. De 
kollegor som undervisar i CAD vid samma skola är fyra till antalet och har bakgrund som 
högskoleingenjör med inriktning maskinteknik, Master of Science i produktutveckling, 
Teknologi kandidat i produktutveckling samt yrkesverksam inom tillverkande industri. Lois är 
yrkesverksam i medelstor kommun i västra Sverige och har valt att bli intervjuad i ett 
grupprum på skolan.   

3.7 Transkribering och analys 
Samtliga intervjuer följde en semistrukturerad frågemall och tog ca 20minuter. 
Dokumentationen skedde genom portabel ljudupptagningsutrustning och svaren 
transkriberades senare, i denna del togs utfyllnadsord och läten bort. Svaren kategoriserades 
för jämförande tolkning.  

Genom metoden meningskoncentration tematiserades frågorna och svaren kortades ner 
utan att tappa kontext för att skapa struktur. Detta medgav möjligheten till jämföranden 
mellan de olika intervjuobjektens svar trots varians bland dessa. Första steget är att jämföra 
svaren internt mellan de två grupperna för att finna likheter och differenser, jämförandet 
redovisas i tabellform som en kolumn under rubriken Sammanställning. Andra steget är att 
jämföra sammanställningarna med varandra för att skapa en bild om utbildningen 
eftersträvar de mål som den praktiska tillämpningen kräver.   
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4. Resultat och analys 
Resultatet presenteras enligt metoden, först en sammanställning var grupp för sig som sedan slås 
ihop i ett jämförande. 

4.1 Sammanställning konstruktörer 
4.1.1 Bakgrund och erfarenheter 
De intervjuade konstruktörernas bakgrund skiljer sig åt sett till utbildning men har likvärdiga 
arbetsuppgifter och liknande yrkeserfarenhet. Deras svar var generellt samspelta i sina svar, 
beträffande variation hos mjukvarorna så ansåg de inte att det utgjorde ett problem trots 
vissa smärre skillnader mellan leverantörernas produkter. De ansåg att begreppsförståelsen 
var en framgångsparameter och att i kombination med igenkänning av ikoner så var 
omställning inte ett problem mer än att de initialt tar längre tid att utföra vissa moment då 
exempelvis snabbkommandon kan variera något Karl svarar på frågan om det program han 
jobbar i idag skiljer sig från det han utbildade sig i: ”Ja det gör den numera. Initialt var det 
inte svårt [att ställa om]. Det sitter mer i händerna, ex är kortkommandon olika. Det går lite 
långsammare i början. Men grunden är den samma och symboler liknar varandra och 
benämns på samma eller liknande sätt”. 

4.1.2 Syn på viktig kunskap 
Den enskilt viktigaste parametern för en väl skapad solidmodell är enligt konstruktörerna att 
ha en tydlig idé om en tilltänkt strategi, ”De grundläggande kommandona finns ju hos de 
flesta program men olika funktioner kommer och går. Att skaffa sig ett strukturerat CAD-
tänk är viktigast.” beskriver Kina och Karl kompletterar med ”Tänk ett steg framåt, vad ska 
du göra härnäst, vart ska detaljen användas, hur ska den tillverkas. Vid exempelvis 
extrudering, gör så lite jobb som möjligt”. Med andra ord är det viktigt att hela tiden fundera 
över hur nästa steg påverkar både tidigare och kommande ingrepp i den tredimensionella 
digitala modell som tagits fram, det vill säga i soliden. En teknik som fungerar för att validera 
processen i modellframtagandet är att se hur detaljen ska tillverkas/produceras, Kina 
beskriver igen ”Tänk igenom vad du ska göra med exempelvis plåten sedan. Ska den 
exempelvis bockas så måste det finnas med i tankesättet så att plåten inte måste ritas om 
från början på ett annat sätt”. Kopplingen mellan digital modell och fysisk produkt är således 
påtaglig både i avbildning men även i hur modellen byggs upp även i programmet. Detta kan 
även påverka framtida ingrepp även i den digitala miljön ”Framför allt vill man veta om det 
går att tillverka eller inte […] du vill inte att en liten del längst bak ska vara sammansatt på 
ett dåligt sätt så att det påverkar din stora sammanställning negativt.” förklarar Karl när han 
talar om hur en detalj kan påverka en sammanställning negativt.    

Båda konstruktörerna talar om vikten av att jobba med struktur och symmetri i sitt 
utövande, både för att undvika kompabilitetsproblem i exempelvis sammanställningar 
(metod för att montera komponenterna digitalt) men även för att lätt komma åt de delar 
som bygger upp geometrin för att underlätta revideringar etc. Karl: ”Jobba med symmetri 
och någon logik. Lätt att komma åt de olika delarna som bygger upp geometrin” 

Sättet som konstruktörerna beskriver sin syn på CAD-användning tyder på att de förespråkar 
strategikunskapen, de försöker tänka i kommande steg och hur de utförda kommandona 
påverkar kommande agerande samt påverkas av tidigare utförda moment.    
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4.1.3 Hur kunskapen erhålls 
Ingen av de intervjuade konstruktörerna har fått med sig detta från sina respektive 
utbildningar utan har fått lära sig detta genom yrkeserfarenheter. Exakt hur denna färdighet 
har växt fram är något diffust, men det är något som växt fram med tiden, Kina beskriver 
”det är inget som kommer från utbildningen vad jag kan minnas. Mycket har man fått lära 
sig med tiden, men letar, ritar och klurar lite”. Det är med andra ord en färdighet som 
troligen skapats av naturliga urval och den yrkesmässiga kontext de befinner sig i. En sorts 
tyst kunskap i enlighet med Sven-Ove Hansson (2013). En orsak till detta kan vara att den 
faktiska tillämpningen av CAD påverkas av fler parametrar än bara programmet i sig, 
exempelvis genom att tillverkningsprocesser påverkar konstruktionsförfarandet.  

4.2 Sammanställning lärare 
4.2.1 Bakgrund och erfarenheter 
Bakgrund hos lärarna i studien skiljer sig markant åt med avseende på utbildning och 
arbetslivserfarenhet då Leif är självlärd men med praktisk verkstadserfarenhet, Lars har 
genomgått specifik CAD-utbildning och har erfarenhet som konstruktör och Lois läst till 
ingenjör vid högskola och därigenom fått med sig kurser i CAD men sedan börjat undervisa 
direkt efter sin utbildning och har därmed ingen praktisk arbetslivserfarenhet av CAD-
användning. 

De intervjuade lärarna anser att de kan nå likvärdiga resultat oavsett programvara under 
förutsättning att det inte finns inbyggda begränsningar (exempelvis funktioner som inte 
finns). Dock anser Leif att de gjort tydligare framsteg på kort tid sedan de bytte program 

4.2.2 Den egna undervisningen 
Samtliga tre berättar att deras skolor jobbar med gemensamma upplägg för CAD-
undervisningen men att respektive lärares upplägg på samma material kan ta sig lite olika 
uttryck på grund av egenintresse, Lars beskriver det med: ”Samma undervisningsmaterial 
används men fokus ligger på olika ställen på grund av bakgrund exempelvis Hållf/balkar”.  
Leif berättar att hans skola har ett upplägg där två lärare delar på samma grupp men att de 
två lärarna där kliver in i olika roller ” Vi delar gruppen […] jag är den undervisande läraren 
och den andra tar mer rollen av en expert.”  

4.1.2 Syn på viktig kunskap och ämnets syfte 
Lärarna är samstämmiga gällande syftet hos ämnet CAD, de lyfter problemlösningsförmåga, 
självständighet och att göra verktyget användningsbart. Två av lärarna nämner också vikten 
av tillämpning inom andra ämnen, Lois: ”Som ämne är det ett stödämne till andra ämnen. 
Ska det bli meningsfullt så ska det helst läggas parallellt med exempelvis produktutveckling”. 
Detta är enligt Leif även ett sätt för att förbättra förståelsen för den fysiska produkt som den 
digitala modellen representerar ”Man kan inte bara se modellen på skärmen utan också ha 
förståelse för hur den ser ut när du ritar den […] det kan bli produkter som inte går att 
tillverka”. 

Sett till bedömningsfokus hos de intervjuade lärarna så säger alla att det ligger i 
självständighet, problemlösning och progression i användandet av programmet. Leif 
beskriver hur de använder sig av CAD för olika problemlösningsuppgifter, exempelvis genom 
att använda sig av artefakter i form av produkter de ska avbilda från ritningsunderlag eller 
”Förståelse av hur du kan använda CAD för att lösa problem om du får en uppgift och 
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exempelvis ska rita en färdig produkt eller en ritning”. Lois: ”Jag bedömer under resans gång 
på problemlösningsförmåga, hur de hanterar problem, hur de angriper dem, etc”.   

Lärarnas berättelser gör inte en kategorisk indelning i kommandokunskap och 
strategikunskap, de tar hänsyn till arbetsföljd och hur eleven löser problem men 
slutprodukten väger tyngst vid bedömning. Möjligen påvisar det att kommandokunskapen är 
starkare då det är ett konkret sätt att forcera hinder och så länge kraven för slutprodukten är 
uppfyllda så anses eleven ha löst problemet.  

4.3 Jämförande konstruktörer och lärare 
Tydligt är att det trots påtagliga skillnader inom de intervjuade grupperna med avseende på 
bakgrund så finns i någon mån konsensus kring synen på viktiga egenskaper/kunskaper men 
viss diskrepans mellan de båda grupperna. 

Konstruktörerna Karl och Kinas prioriterade kunskaper inom solidmodellering kan 
sammanfattas till struktur och strategi, tänk efter före och fundera hur du påverkas av 
tidigare steg eller påverkar kommande. Detta är något som växt fram genom deras 
yrkesverksamhet och kan vara en följd av fler erfarenheter än ren mjukvarukunskap, 
exempelvis hur andra parametrar likt tillverkningsprocesser påverkar hur 
konstruktionsförfarandet genomförs.  

Lärarna ser istället självständighet och kreativitet som viktigaste egenskaper vilket varken 
bekräftar eller dementerar behovet av strategikunskaper men det lyfts inte heller som 
viktigt. Just självständigheten och progressionen inom användandet av mjukvaran utgör en 
stor del av lärarnas bedömning. De framhåller dock att CAD utgör ett stödämne för andra 
ämnen, exempelvis produktutveckling och konstruktion, vilket skulle kunna få samma 
påverkan på CAD-modellens uppbyggnad som de faktorer konstruktörerna nämner. Detta 
kan dock kräva att kurserna till stor del görs praktiska då en teoretisk produktframtagning 
riskerar att missa de faktiska parametrar som skapar problematiken.  

5. Diskussion 
5.1 Genomförandet 
Genomförandet av intervjuerna i studien följde planeringen utan avvikande problematik. De 
önskade intervjuobjekten motsvarade de förväntningar som ställts inför genomförandet, de 
representerade de två grupperna i tilltänkt utsträckning och erbjöd den tilltänkta variationen 
med avseende på bakgrund, erfarenhet och geografisk placering. En möjlig metod hade varit 
att utöka antalet intervjuer och således stärka empirin genom ett bredare urval då 
intervjuerna till stor del utgör primärkällorna för arbetet. Det hade i detta fall dock gjort 
genomförandet betydligt svårare grund av tidsbegränsning och omfång.   

5.2 Synen på kunskap 
Utgångspunkten för studien var kommandokunskap kontra strategikunskap, utifrån de två 
intervjuer som gjorts med de professionella användarna Karl och Kina så är den sistnämnda 
kunskapen den de framhåller främst. De nämner båda, trots påtagliga skillnader i bakgrund, 
CAD-system, utbildning och arbetsgivare, att deras utövande baseras på en tydlig strategi. 
De nämner båda i sina intervjuer vikten av att jobba med symmetri och en tydlig logik som 
en tredjepartsanvändare skulle kunna följa.  
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Både Kina och Karl nämner att de jobbat i olika system och att omställningen inte varit en 
stor sak då symboler och benämningar för kommandon varit samma eller liknande, begrepp 
och illustrationer skulle därmed kunna vara ett grundläggande behov i CAD-utbildningen.  

Just begrepp och ikoner/illustrationer tas upp i boken CAD-teknik i 3d (2005) som båda 
lärarna Lois och Lars nämner att de har tillgång till och använder i olika utsträckning, dock är 
främsta användningen uppslag till geometrier för övning och kopplas inte alltid till 
begreppen i främsta hand.  Det de båda konstruktörerna också nämner är att de under sin 
professionella resa har fått lära sig att bygga strategier med avseende på vad som är 
lämpliga och vad som är mindre lämpliga metoder för genomförande, med andra ord inte 
något de fått med sig genom utbildning utan genom erfarenhet.  

5.3 Autencitet i utbildningen 
De intervjuade lärarnas åsikter skiljer sig något mot de två intervjuade konstruktörerna, 
lärarna förespråkar kreativitet och problemlösning men ingen talar starkt om de färdigheter 
som de aktiva konstruktörerna påtalar som viktiga, det vill säga strukturen och strategin 
bakom solidmodellerna. Båda konstruktörernas anser att fokus inom solidmodellering bör 
ligga på att ha en väl uttänkt strategi, en idé om vad de ska göra med sin solid och tänka i 
nästa steg inför en tilltänkt tillverkning. 

Egentligen finns inget som tyder på att de färdigheter som konstruktörerna beskriver som 
viktiga motsäger de färdigheter som lärarna vill se hos sina elever och som styrdokumenten 
beskriver. Det borde vara fullt möjligt att uppnå struktur och strategiskt tänkande utan att 
inskränka på elevens kreativitet och självständighet, snarare skulle det kunna stärka dessa 
egenskaper.  

Att göra CAD-relaterade strategier till en del av utbildningen behöver inte vara ett moment 
som undervisande lärare undviker, tvärtom kan det genom en verklig tillämpning inom 
exempelvis andra kurser ge legitimitet till övningarna.  

Ett sätt att närma sig den faktiska tillämpningen av CAD och därmed använda sig av 
autentisk bedömning (Jönsson, 2003) skulle exempelvis vara genom att använda sig av de 
certifieringsprov som de olika mjukvaruleverantörerna tillhandahåller. Som exempel kan 
leverantören Solid Works certifiering CSWA nämnas, detta används av läraren Lois skola för 
att validera att deras elever fått med sig relevanta kunskaper i kursen CAD2. I beaktande bör 
dock finnas att detta är en certifiering av hantering av en specifik mjukvara och inte ett 
kursprov, det är med andra ord inte säkert att provet testar av önskvärda egenskaper från 
kursen utan istället ser att man lärt sig deras mjukvara på ett fullgott sätt. 

Detta ger legitimitet att ta del av autentiska fall och tillämpa autentisk bedömning som en 
del av kursen. En metod för att införliva autencitet i kursen och validera att arbetet är 
korrekt utfört enligt branschens mått mätt kan vara att förlägga en del av kursens arbete i 
projektform mot ett samarbetsföretag. Många skolor, exempelvis läraren Leifs, jobbar med 
så kallad fadderföretagsverksamhet vilket innebär att elevernas skolarbete är knutet till ett 
företag i regionen. Detta kräver dock att undervisande lärare tydligt specificerat vilka viktiga 
parametrar som ska bedömas från företagets sida samt att företaget visar det engagemang 
för detaljbedömning som krävs. 
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5.4 Generaliserbarhet och överförbarhet 
Underlagen från studien är för få för att tillämpa en generalisering, samtidigt är likheten hos 
de båda konstruktörernas åsikter signifikanta. På samma vis är underlaget från de 
intervjuade lärarna för tunt för generalisering men de påvisar trots allt att det finns påtagliga 
olikheter mellan de regionala skolorna vilket ger en indikation på att en bred variation 
mellan skolor kan förekomma. Överförbarheten hos studien borde dock anses som fullt 
möjlig genom beskrivningen av de medverkande personernas bakgrund, erfarenhet och 
arbetssituation.   

5.5 Studiens tillämpning och stöttning i yrkeslivet. 
Resultatet pekar på att konsensus beträffande CAD som stöd/verktyg i andra kurser finns 
bland de intervjuade lärarna, på samma sätt påtalar samtliga värdet av att uppnå 
självständighet och kreativitet i användningen av CAD. De intervjuade konstruktörerna ser 
struktur i modelleringen som viktigaste komponent i CAD-taktiken. Att från början ha en 
plan, tänka i nästa steg och skapa en röd tråd i sitt arbete. 

Då tänket från konstruktörerna är fullt möjligt att uppnå utan att inskränka på varken kraven 
i ämnets styrdokument eller de från lärarnas sida önskvärda förmågorna. För att ge mer 
legitimitet till varför eleverna läser ämnet CAD så är det i viss mening viktigt att hitta 
användning av verktyget även inom andra ämnen likt konstruktion och produktutveckling för 
att nämna några exempel.  

För egen del kommer jag om möjligt använda mig av de eventuella samarbetsföretag skolan 
har och involvera dem till viss mån i undervisningen. 
En utveckling av denna typ av samarbete kan vara att gå från att bistå med praktiska 
uppgifter till att även ta del av de processer som tillämpas inom CAD på företaget.  

5.6 Vidare forskning och möjliga åtgärder 
Studien har gett indikationer på en diskrepans mellan utbildning och praktisk tillämpning, för 
att utreda om detta är en tillfällighet bland urvalet för intervjuerna eller ett omfattande 
förekommande krävs fler undersökningar. Efter intervjuerna har problemområdet 
konkretiserats varför en enkätundersökning kan vara ett bra alternativ, detta för att få ett 
mer omfattande underlag utan tidskrävande intervjuer.  

En metod för att säkerställa att undervisning och praktiskt användande korrelerar tydligare 
skulle kunna vara att involvera exempelvis industrirådet genom Teknikcollege och där 
igenom ta fram ett branschkrav och en prövning liknande de som finns inom de 
yrkesförberedande programmen, exempelvis likt svetsares licensprov då det i dagsläget inte 
finns någon generell metod att pröva CAD-kunskaper utöver de tidigare nämnda 
programvarucertifieringarna.   
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Bilaga 1 Programstruktur Teknikprogrammet Kattegatgymnasiet 
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Bilaga 2 Manus intervju konstruktörer 
 

• Vad har du för utbildningsbakgrund och när introducerades CAD för dig? 

• Hur skulle du beskriva koppling/samverkan mellan din utbildning och näringslivet under 

studietiden och hur påverkade detta dig i din solidmodellering? 

• Vad hade du för förkunskap m. a. p. konstruktionsarbete innan du påbörjade din utbildning? 

• Skiljer sig programvaran du använder i din profession från den du använde i din utbildning 

och påverkar då detta ditt arbete? 

• Har din syn på hur du jobbar med solidmodellering förändrats från utbildning till profession? 

• Har du någon specifik strategi kring solidmodellering och har den kommit genom utbildning 

eller har den växt fram under ditt yrkesliv? 

• Vilka är enligt dig de viktigaste grunderna vid solidmodellering i konstruktionsarbetet? 

• Om du personligen skulle ge grundläggande tips inom solidmodellering till en student som 

påbörjar sin utbildning, vad skulle dessa vara? 

• Vad värdesätter du högst, god mjukvarukunskap eller en god strategi?      
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Bilaga 3. Manus intervju Lärare 
 

• Hur ser din bakgrund ut m. a. p. arbetslivserfarenhet och utbildning? 

• Har du varit yrkesverksam inom solidmodellering? 

• Vilka ämnen undervisar du i utöver CAD? 

• Är ni flera undervisande CAD-lärare på skolan och om så är fallet; skiljer sig er bakgrund åt? 

• Har ni ett gemensamt upplägg för CAD-undervisningen och om så är fallet; skiljer det något i 

ert genomförande? 

• Påverkar valet av CAD-program undervisningen på något sätt? 

• Vad är enligt dig syftet med CAD-undervisning och vilka grunder är viktiga för att uppfylla 

detta? 

• Hur påverkar din yrkeserfarenhet din undervisning? 

• Var lägger du din vikt vid bedömningen av CAD-momenten? 

• Vilken typ av läromedel används och hur tror du detta påverkar undervisningen? 

• Har eleverna någon relevant förkunskap inför CAD-undervisningen och är det en 

för/nackdel? 

• Lär du ut någon specifik strategi och om så är fallet; hur ser den ut? 
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Forts. bilaga 4. Intervjuer Konstruktörer 
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Bilaga 5. Intervjuer lärare 
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Forts bilaga 5. Intervjuer lärare 
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