
Teknisk rapport

När du har byggt en modell som är färdig så sammanfattar du hela ditt arbete i
en teknisk rapport.Här nedanför är ett exempel på vad en tekniskrapport bör
innehålla:

 Dokumentation av ditt arbete –skisser, ritningar, mallar, form,
konstruktion eller fysiska modeller samt bilder och videoklipp. På detta vis
framgår arbetsgången, utseende och modellens funktion.

 Användning av relevanta ord (teknikord) och begrepp för att beskriva ditt
arbete.

 Fördelar, nackdelar, förbättringar, vilka problem du har haft under
arbetets gång.

Följande ska finnas med i dinrapport:

o Lämpligt namn på din konstruktion i rubriken.
o Ditt namn och din klass.
o Vad är syftet med projektet? Vilka förmågor utvecklar du?
o Vilket material och verktyg har du använt?
o Arbetsgången. Bilder på din skiss. Vad har du/ni byggt? skriv en enkel

förklaring. Här kan du infoga bilder som beskriver olika skede av
arbetsprocessen. Vid rörelse kan du även bädda in ett videoklipp på 3-6
sekunder där du visar modellens rörelse och funktion.

o Vad heter de olika komponenterna (delarna) som ingår i såväl själva
konstruktionen som hela projektet?

o Hur har samarbetet gått? Om ni jobbat i grupp? Vem har gjort vad?

Reflektioner:
o Vilka kopplingar finner du mellan ditt projekt och verkligheten i vardagen?
o Värdering av egna insatser – vad har du lärt dig? Vad har du/ni kunnat

göra bättre?
o Övrigt. Här finns utrymme för ytterligare kommentarer om projektet: om

materialåtgången – det handlar ju om att bygga billigt och hållbart som
möjligt, eller annat som du upptäckt eller kommit fram till.

o Källor eller referenslista över böcker och internetsidor du använd dig av.
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