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ABSTRAKT 
Studiens syfte har varit att undersöka vilka olika tolkningar tekniklärare gör av 
kursplanen med fokus på materialundervisningen. I studien medverkade fem lärare från 

tre olika kommuner i södra Sverige. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade 
intervjuer som spelades in och transkriberades. Resultatet beskrivs i form av olika teman 

som framkommit vid en jämförande analys av de transkriberade intervjuerna. Resultatet 
består av två delar där den första delen beskriver tre olika perspektiv på hur lärare väljer 
de material som ska ingå i undervisningen. Den andra delen beskriver fyra perspektiv på 

hur lärarna tolkar undervisningen om olika miljöaspekter som är relevanta i 
materialundervisningen. De olika teman som framkommit diskuteras utifrån den tidigare 

forskningen och de didaktiska konsekvenser de kan få. Avslutningsvis ges några förslag 
på fortsatt forskning.    
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1 INTRODUKTION 

Den nuvarande läroplanen Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011) befäster teknikens betydelse som ett eget ämne med en egen 

kursplan och betygskriterier. Tekniken finns idag som ämne genom hela 
grundskolan, från klass ett till klass nio. Trots detta finns det indikationer på att 
teknikundervisningen inte lever upp till den standard som beskrivs i styrdokumenten 

(Skolinspektionen, 2014), vilket bland annat skulle kunna bero på att många lärare 
saknar behörighet och att ämnet inte görs relevant för eleverna. Som exempel kan en 

fältstudie som jag själv utförde under hösten 2014 nämnas. Under fältstudien skulle 
jag intervjua ett antal fjärdeklassare om deras tankar om teknik och 
teknikundervisningen. Enligt eleverna bestod då deras teknikundervisning av att de 

en gång per läsår hade en temadag då de bland annat fick bygga torn av 
tidningspapper och liknande aktiviteter. Resultatet förvånade mig eftersom 

aktiviteterna som eleverna beskrev inte på långa vägar klarar av att behandla det 
centrala innehållet som beskrivs i läroplanen samtidigt som den påminde mig om 
min egen teknikundervisning när jag var i samma ålder. Betyder detta att 

teknikundervisningen inte har förändrats på de 15 år som har gått, trots att en ny 
kursplan gäller sedan 2011?  

Studien som följer kommer att beskriva hur verksamma lärare tolkar materialens och 
materialundervisningens roll i teknikämnet. Förhoppningen blir därmed att kunna 
belysa på vilket sätt lärarnas tolkningar kan påverka undervisningen i teknik. 
Björkholm (2015) sammanfattar ett antal tidigare studier om elevers teknikkunskaper 

med att eleverna i de lägre åldrarna i grundskolan har bristande kunskaper om 
material och om materialens egenskaper. Materialkunskaperna lyfts också fram som 

viktiga och som ett av de områden som skiljer de låg- och högpresterande eleverna 
åt.  
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2 FÖRANKRING I STYRDOKUMENTEN  

 

2.1 Läroplanen  

Varför har vi teknik i skolan och vad är det egentligen eleverna ska lära sig? Hur 
skolämnet har uppkommit och utvecklats genom historien är också relevant för att 

synliggöra de traditioner och fördomar som kan vara förknippade med tekniken som 
skolämne.  

 

2.1.1 Ämnets historia i Sverige 

Teknikämnet är ett relativt ungt ämne i den svenska grundskolan. I läroplanen dyker 
det först upp i Lgr62 under namnet Teknisk orientering (Hallström, Hultén & 

Lövheim, 2013). Ämnet var då ett tillvalsämne på högstadiet med ett 
verkstadstekniskt fokus. Detta gjorde att ämnet framförallt valdes av pojkar som inte 
tänkte läsa vidare efter grundskoleåren. I Lgr69 finns för första gången ett skolämne 

med namnet Teknik och det har nu gjorts om till ett mer allmänbildande ämne. Det är 
dock fortfarande ett tillvalsämne för högstadieelever.  

I Lgr80 övergår teknikämnet från att vara ett tillvalsämne till att bli obligatoriskt för 
alla högstadieelever. En av de mest betydelsefulla anledningarna till detta ska ha 
varit att det blivit allt färre elever på tekniska och naturvetenskapliga programmen 
vid landets högskolor och universitet. Teknisk kompetens är också en demokratifråga 

samtidigt som det krävs för att Sverige ska bibehålla en hög internationell 
konkurrenskraft (Skolinspektionen, 2014). När Lpo94 blir det gällande 

styrdokumentet styrks ämnets teoretiska status ytterligare. Nu finns det även mål för 
årskurs fem och ämnet blir därmed obligatoriskt även för de yngre barnen i 
grundskolan. I och med att den nu gällande läroplanen Lgr11 lanseras är teknikämnet 

obligatoriskt under i hela grundskoletiden. Nu finns det nämligen kunskapskrav att 
uppnå för årskurs sex och nio. Årskurs tre har inga egna kunskapskrav men har ett 

eget centralt innehåll som fastställer vad undervisningen ska behandla. Teknikämnet 
har gått från att vara ett verkstadstekniskt tillvalsämne till att bli ett brett 
allmänbildande ämne som förenar teori och praktik.  

 

2.1.2 Teknikämnets syfte  

I läroplanens syfte för teknik (Skolverket, 2016) står det att ämnet är mångsidigt. 

Eleverna ska utveckla ett intresse för teknik och kunna ”[...] orientera sig och agera i 
en teknik-intensiv värld” (Skolverket, 2016, s.278). Detta kan ses som en del av 
skolans övergripande demokratiska syfte. Allt fler samhällsfunktioner kräver ett 

grundläggande tekniskt kunnande. Redan idag krävs en viss teknisk kompetens för 
att kunna klara av vardagslivet och den utvecklingen kommer med all sannolikhet att 

fortsätta.  
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Eleverna ska utöver att utveckla tillräcklig teknisk kompetens för att klara av både ett 
teknikrikt arbetsliv och vardagsliv även lära sig att se på tekniken ur ett vidare 
perspektiv. De ska utveckla en förståelse för hur tekniken påverkar och har påverkat 

vårt samhälle i tusentals år. Några exempel på aspekter som olika teknikval kan 
påverka är bland annat ekonomi, könsroller och hållbar utveckling. Alla vilka är 

kopplade till material och materialegenskaper. Har ett material valts för att det är det 
mest lämpliga eller för att det är billigt? Finns det maskulina och feminina material? 
Är materialet miljövänligt och/eller möjligt att återvinna? 

 

2.1.3 Centralt innehåll och kunskapskrav  

I det centrala innehållet för teknik finns de riktlinjer som styr vad 
teknikundervisningen skall innehålla i stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Det är utifrån dessa 
riktlinjer samt de förmågor som finns beskrivna i syftet som kunskapskraven 
förhåller sig till. Det centrala innehållet i teknik är uppdelat i tre kunskapsområden 

för varje stadie. Kunskapsområdena är Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling 
av tekniska lösningar och Teknik, människa, samhälle och miljö. Kunskapsområdena 

är desamma för alla stadier och det går att följa en progression mellan dem. Denna 
progression blir extra tydlig om man följer ett specifikt centralt innehåll genom de 
olika stadierna. Till exempel ska eleverna i slutet av årskurs tre ha fått undervisning 

om material som är relevanta för deras egna konstruktionsarbeten och hur dessa kan 
sammanfogas medan de i slutet av klass sex ska ha kunskaper om material och dess 

egenskaper som används i konstruktioner så som byggnader och broar av olika slag.  

I kunskapskraven står det skrivet vilka kriterier som skall vara uppnådda för att 
eleven ska få ett visst betyg. Kraven finns beskrivna för betygen E, C och A medan 
D och B kan ses som en form av mellansteg ifall kunskapskraven till övervägande 

del är uppnådda för nästa steg i betygsskalan. Det finns kunskapskrav för årskurs sex 
och nio. För att en elev i årskurs sex ska ha uppnått kraven för betyget A ska han 

eller hon bland annat kunna ”[...] på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på 

samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras 
uppbyggnad och de material som används.” (Skolverket, 2016, s.282). För att en elev 

ska kunna föra ett sådant resonemang behövs kunskaper om olika vardagliga 
konstruktioner och material. Enligt det centrala innehållet är några exempel på 

sådana konstruktioner hus och broar (Skolverket, 2016). Ska eleverna till exempel 
konstruera en sommarstuga finns det flera olika konstruktionsmaterial att välja 
mellan. Om eleverna ska kunna värdera dessa material och göra ett rimligt val 

behöver de ha kunskaper om materialens egenskaper. Eleverna måste därför ges 
möjligheten att inhämta dessa kunskaper genom undervisningen. Lärarnas uppgift 

blir att skapa sådana möjligheter.  
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2.2 Stödmaterial från Skolverket 

På Skolverkets hemsida går det att finna Fördjupande texter kring det centrala 
innehållet i teknik varav en av dessa texter handlar om Hållfasta och stabila 
konstruktioner (Skolverket, 2014). I denna text, som är riktad mot årskurserna 1-6, 

återfinns några förslag på material och aspekter kring dessa material som 
undervisningen kan handla om. Enligt skolverket är det tänkt som ett stöd till lärare 

när de planerar och undervisar i teknik samtidigt som det påpekas att det inte är ett 
komplett material. Det är däremot väl förankrat i läroplanen och kan ses som ett 
förslag från Skolverket på vilka material som undervisningen bör behandla. Dessa 

finner vi under rubriken material. Materialen har i sin tur kategoriserats i de olika 
undergrupper som följer.  

 

2.2.1 Metaller 

Olika metaller är väldigt vanliga i alla typer av konstruktioner där olika egenskaper 
hos materialet utnyttjas. I det periodiska systemet finns ungefär 90 olika metaller och 

sedan tillkommer ytterligare några ämnen som är blandningar mellan två eller flera 
grundämnen varav minst ett är en metall, så kallade legeringar. Även om alla dessa 

ämnen är olika typer av metaller är de allra flesta av en eller flera anledningar 
olämpliga som konstruktionsmaterial. Skolverket väljer att lyfta upp tre av de 
metaller som är vanligt förekommande i konstruktionssammanhang.  

• Stål är en legering mellan järn och kol som är det vanligast förekommande 
konstruktionsmaterialet i världen. Används till allt från verktyg till maskiner 
och skyskrapor. 

• Aluminium är ett grundämne men i konstruktioner handlar det ofta om en 
aluminiumlegering för att öka hållfastheten. 

• Koppar är ett metalliskt grundämne som används i sin rena form. Det 

förkommer också i ett flertal legeringar där brons och mässing är de 
vanligaste.  

 

2.2.2 Trä 

Trä är ett konstruktionsmaterial som vi människor har använt oss av i flera tusen år. 
Olika träslag har också olika egenskaper och används därför i olika typer av 

konstruktioner. I hus och andra typer av byggnader används främst furu, vilket är trä 
från tallsläktet pinus. Trä kan även användas till bränsle och till spånskivor och andra 

skivmaterial. Trä återfinns i allt från möbler till båtar och byggnader av olika slag.  
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2.2.3 Syntetiska material  

Med syntetiska material menas alla de plaster, gummi och kompositmaterial som 
framställs på kemisk väg. Dessa material används ofta när konstruktionen kräver 
flexibilitet samtidigt som den utsätts för stora påfrestningar. Idag finns det en stor 

variation av syntetiska material med skiftande egenskaper utvecklade för olika 
användningsområden.  

 

2.2.4 Övriga material  

Några andra material som nämns är bland annat gips, glas och betong vilka alla är 
vanligt förekommande konstruktionsmaterial. Framförallt betong är idag ett material 

som återfinns i nästan samtliga byggnadskonstruktioner i någon mån.  

 

2.2.5 Materialegenskaper 

Några av de materialegenskaper som behandlas i stödmaterialet är de krafter som ett 
material kan utsättas för som en del i en konstruktion. Dessa krafter delas upp i drag-
, tryck- och böjningskrafter. Olika material har olika förmåga att ta upp dessa krafter 

och det blir därför viktigt att tänka på vilka krafter materialet kommer att utsättas för. 
Som exempel nämns bland annat betong som ett material som tål stora tryckkrafter 

men är sämre på att motstå dragkrafter. Därför gjuter man in armering av stål så då 
kan ta upp dragkrafterna i konstruktionen. 

 

En annan egenskap som är framförallt är relevant när flera olika material ska verka 

tillsammans är hur mycket ett material sväller eller krymper när det utsätts för värme 
och kyla. Konstruktionsexemplet ovan med betong och stål hade aldrig fungerat om 
det inte var för att både betong och stål växer och krymper lika mycket vid 

temperaturförändringar.  
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3 BAKGRUND 
 

3.1 Tekniken i skolan 

En vanlig missuppfattning är att teknik är tillämpad naturvetenskap. Vilket betyder 
att tekniken skulle vara beroende av naturvetenskaplig förståelse och exakta 
matematiska beräkningar. Enligt Hansson (2011) är tekniken ett ämne där fyra olika 

typer av kunskap möts och den tidigare nämnda missuppfattningen representerar 
endast en av dessa kunskapstyper. De övriga tre är tyst kunskap, praktisk 

regelkunskap och teknikvetenskap. Den tysta kunskapen är den enda av de fyra 
kunskaperna som inte är specifik för tekniken, men den har ändå stark koppling till 
ett tekniskt arbetssätt. För att beskriva detta kan vi använda oss av Hanssons (2011) 

exempel om bagaren som knådar bröd. Det är möjligt att bagaren inte kan beskriva 
hur hen gör för att knåda degen på bästa sätt och kunskapen är därmed tyst. 

Kunskapen har bagaren fått av erfarenhet, av att ”testa” flera gånger tills knådningen 
blir tillräckligt bra. På ett liknande sätt skapas tekniska artefakter, prototyper testas 
och förbättras tills det att arbetet utförs med ett tillfredsställande resultat. När man 

utvecklar maskiner och applikationer är det viktigt att den tysta kunskapen blir 
”otyst”. Att man lyckas beskriva och sätta ord på hur arbetet genomförs på bästa sätt 

så maskinen eller programmet kan efterlikna den mänskliga förlagan. Enligt 
Hanssons (2011) förenklade förklaring av teknikvetenskapen är dessa prövningar 
centrala. Konstruktörer har långt innan naturvetenskapens uppkomst använt sig av 

experiment. Genom att pröva och förbättra olika lösningar har tekniken utvecklats. 
Även om modern teknik många gånger vilar på en naturvetenskaplig grund används 

samma principer idag. En prototyp testas, utvärderas och förbättra om och om igen 
tills det att fungerar som det var tänkt.  

  

Praktisk regelkunskap kan lite förenklat beskrivas som tumregler och visar samtidigt 

en av skillnaderna mellan teknik och naturvetenskap. Naturvetenskapen strävar ofta 
efter att göra så exakta beräkningar som möjligt för att kunna förstå ett fenomen. 

Detta är många gånger onödigt inom teknik och ingenjörskonst. Till exempel 
behöver man inte beräkna exakt hur bred en balk ska vara så länge den är tillräckligt 
bred plus en viss säkerhetsmarginal. Det blir därmed möjligt att använda sig av 

tumregler istället för komplicerade och tidskrävande beräkningar. Balkens 
dimensioner behöver inte vara exakta, de behöver vara tillräckliga för att klara de 

påfrestningar den kan utsättas för (Hansson, 2011). Avslutningsvis påpekar Hansson 
(2011) att dagens lärare inte har de förutsättningar som krävs för att alla dessa fyra 
kunskaper ska få plats i undervisningen. Problemet grundar sig i att när ämnet 

infördes uppstod en fråga om vilka lärare som skulle få ansvaret för tekniken. Var 
det slöjdlärarna som står för praktisk regelkunskap och den tysta kunskapen eller 

NO-lärarna som står för den tillämpade naturvetenskapen? Teknikvetenskapen var 
dock en kunskap som inte redan fanns representerad bland lärarna. 

  

Nordlander och Grenholm (2016) har i sin artikel granskat både den aktuella 
läroplanen i teknik och lärarutbildningarna vid högskolan i Gävle ur ett 

teknikdidaktiskt perspektiv. De påpekar att även om läroplanen i teknik har tagit ett 
stort steg i rätt riktning med tydliga mål och en tydlig progression i ämnet är lärarna 
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fortfarande dåligt rustade för att få undervisningen att leva upp till läroplanens krav. 
Som exempel på undervisning om material i årskurs 4-6 lyfter Nordlander och 
Grenholm (2016) fram material som trä, glas och betong och hur de verkar i 

konstruktioner som hus och broar. Dessa exempel är hämtade från Lgr11 (2016) och 
det centrala innehållet för teknik. De påpekar också att teknikundervisningen ska 

”[...]ge eleverna förståelse för mer humanistiska perspektiv på teknikens betydelse; 
såsom människa och samhälle i förhållande till bl.a. etik, könsroller, ekonomi och 
hållbar utveckling” (Nordlander & Grenholm, 2016, s.134). En sådan förståelse 

kräver kunskaper om hur materialen påverkar de nämnda perspektiven från utvinning 
till färdig produkt.  

 

Sjöberg (2013) lägger fram ett förslag på vad som kan ses som grundläggande 
förmågor. Dessa förmågor bildar tillsammans vad man kan kalla för teknisk 

kompetens, vilket också representerar själva målet med teknikundervisningen i den 
svenska grundskolan. Sjöbergs förslag innehåller sju olika tekniska förmågor varav 

tre har tydliga kopplingar till elevernas materialkunskaper. Den första förmågan 
kallas för manuell förmåga och behandlar dels elevernas förmåga att hantera vanliga 
verktyg och artefakter, men också att bedöma föremålens konstruktion och kvalitet. 

Detta kan till exempel göras genom att se om materialet är lämpligt för föremålets 
funktion och om det finns några risker med att använda materialet på ett sådant sätt. 

Den andra förmågan är förmåga att identifiera och använda tekniska funktioner. En 
av de aspekter som ingår i denna förmåga är att eleverna ska kunna välja lämpliga 
material till sina egna samt hypotetiska konstruktioner. För att materialet ska anses 

vara lämpligt ska det förutom att se till att artefakten fungerar som det är tänkt bland 
annat kunna stå emot de krafter som det utsätts för utan att vara för tungt eller lätt, 
tåla den miljö i vilken artefakten kan tänkas användas och inte utsätta användaren 

eller de runt omkring för fara. I Sjöbergs sjunde förmåga (förmåga att reflektera och 
värdera) förväntas eleverna kunna reflektera över tekniska artefakter, lösningar och 

material ur olika etiska och estetiska perspektiv. På så sätt breddas tankarna om 
materialet lämplighet till att även involvera tiden före och efter artefaktens livstid, 
samt dess påverkan på miljön, ekonomin och samhället som vi lever i. 

Norström (2014) skriver att tekniklärare i Sverige ofta saknar utbildning i ämnet. Det 
saknas också läroböcker och nationella prov samtidigt som det är ett relativt nytt 

ämne i grundskolan. I kombination leder det till att synen på teknikämnet och vad det 
bör innehålla skiljer sig åt mellan olika kommuner, skolor och undervisande lärare. 
För att skapa en gemensam definiton av begreppet teknik och dess innebörd för 

skolorna i Sverige och tydliggöra vad undervisningen bör innehålla så behöver 
teknikämnet kopplas ihop med teknikfilosofin (Blomdahl, 2009). Som tidigare 

nämnts är en vanlig missuppfattning att teknik är tillämpad naturevetenskap. Teknik 
som tillämpad naturvetenskap skulle innebära att naturvetenskapen skapar formler 
och beskriver fenomen och att tekniken endast är den praktiska tillämpningen av 

dessa. Tekniken skulle därmed sakna mål och inte kräva något utvecklingsarbete. 
Även om tekniken och naturvetenskapen är sammanlänkade så är teknik och 

teknikutveckling mer komplext än så. Teknikens syfte är varken att beskriva eller 
förklara naturens lagar och fenomen. Syftet är snarare att fylla ett mänskligt eller 
samhälleligt behov. Tekniken är därmed på ett liknande sätt sammanflätad med 

samhällskunskaperna och en del av vår kultur. På vilket sätt verksamma lärare förstår 
teknikens identitet påverkar hur undervisningen utformas. Bjurulf (2013) skriver 

också om att tekniklärarna ofta saknar adekvat utbildning och påpekar att det är 
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vanligt att tekniken bortprioriteras. En förklaring till detta kan ligga i att lärare 
tenderar att lägga ett större fokus de på de ämnen eller områden de känner sig 
bekvämast i att undervisa. Eftersom det är vanligt att lärarna saknar utbildning och 

behörighet i teknik och eftersom teknik-ämnet delar timplan med NO-ämnena är det 
inte överraskande att tekniken behandlas som ett sekundärt ämne. Det vill säga att 

det är rimligt att anta att en lärare som har utbildning inom NO-ämnena men ingen 
utbildning inom teknik är mer benägen att undervisa i de ämnen hen har utbildning 
inom. 

 

3.2 Teknik och miljö 

Bjurulf (2013) beskriver utifrån Lgr11 (Skolverket, 2016) hur olika faser i ett 
teknikutvecklingsarbete kan bedrivas som undervisning i grundskolan. Materialen 
bör vara en naturlig del av denna process för att ge eleverna en helhetsbild av 

teknikens påverkan på samhälle och miljö. Ur ett miljöperspektiv är 
teknikundervisningens syfte att eleverna ska utveckla en förmåga att göra val som 

gynnar en hållbar utveckling (Bjurulf, 2013). Ett livscykelperspektiv innebär att man 
ser till en artefakts hela livscykel när man värderar dess globala och lokala 
miljöpåverkan. 

”Utifrån ett livscykelperspektiv kan det bli av vikt att undersöka hur 
tillverkningen av en artefakt går till och där-igenom kan frågor om 
material, design, miljö och användarvänlighet be-handlas” (Bjurulf, 
2013, s.44) 

Det är därför viktigt att undervisa ur ett livscykelperspektiv för att ge eleverna 
förmågan att göra medvetna val som gynnar en hållbar utveckling. Datschefski 

(2010) har formulerat ett antal kriterier som man kan använda sig av när man 
undervisar ur ett livscykelperspektiv. 

• Cyklisk: Produkten är tillverkad av organiskt material, som är återvin-

ningsbart eller komposterbart, eller är gjord av mineraler som cirkulerar i ett 
slutet kretslopp.  

• Sol: Produkten använder solenergi eller andra former av förnyelsebar en-ergi 
som är cyklisk och säker, både under användning och vid tillverk-ning. 

• Säker: Produkten är inte giftig vid användning eller vid bortskaffande, och 

tillverkningen medför inte giftiga utsläpp eller störningar i ekosyste-men.  
• Effektiv: Liten åtgång av material, energi och vatten vid tillverkning och 

användning. 
• Social: Produkten, dess komponenter och råvaror, är tillverkade under 

rättvisa förhållanden för de anställda och de lokala samhällena. (Datschefski, 

2010, översättning av Bjurulf, 2013)  

Enligt Pavlova (2009) kan och bör undervisningen ta miljöperspektivet längre än så 

genom att ge eleverna ett nytt förhållningssätt till samhällsutvecklingen i stort. Detta 
förhållningssätt skulle grunda sig i ett samhälleligt system som fokuserar på ett 
socialt och ekologiskt välmående istället för konsumering (Pavlova, 2009). Eleverna 

behöver en förståelse för att de redan är aktörer i systemen och att de kan påverka 
systemens utveckling.   
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4 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar verksamma lärare har om 
vilka material som ska ingå i undervisningen samt vilka delar av materialens 

miljöpåverkan lärarna lägger vikt vid. Denna studie ämnar synliggöra hur lärarnas 
didaktiska val kan påverka undervisningens innehåll utifrån kursplanen i teknik.   

Vilka material undervisar lärare om och varför har de valt dessa material? 

Vilka delar av de valda materialens miljöpåverkan undervisar lärarna om?  
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5 METOD 

Under denna rubrik kommer genomförandet av studien och vilka metoder som har 
använts att redovisas och motiveras. Delen avslutas med att beskriva hur studien 

förhåller sig till de forskningsetiska principerna.  

 

5.1 Insamlingsmetod 

Enligt Sandberg och Faugert (2012) är det fördelaktigt att använda sig av kvalitativa 
metoder om man är ute efter kritik, lärdomar eller att beskriva olika processer. Till 
skillnad från kvantitativa mätningar som framförallt används i undersökningar med 

en stor spridning eller för jämförelser under längre tid. Kvalitativa intervjuer blir 
därför ett lämpligt val av metod eftersom studiens syfte är att undersöka lärares 
uppfattningar.   

Intervjuguiden utformades utifrån syftet och frågeställningarna. Frågorna ska vara 
relevanta och göra det möjligt att besvara frågeställningarna. Efter att ett första utkast 
hade skapats skickades detta till handledare för respons. Den slutgiltiga versionen 

utformades sedan utefter den respons och tips på litteratur som handledarens svar 
innehöll. Litteraturen var Kvalitativa intervjuer av Trost (2005).  

 

5.2 Urval 

I studien medverkade fem stycken verksamma lärare som undervisar i teknik i 
årskurserna 4-6. Lärarna är fördelade på tre olika kommuner i södra Sverige. Valet 
av informanter är ett bekvämlighetsurval eftersom urvalet har gjorts på grund av att 

de var enklast att komma i kontakt med (Denscombe, 2010). Det kan vara svårt att få 
pedagoger att ställa upp som informanter bland annat på grund av tidsbrist. En av 

urvalets styrkor ligger i att lärarna är anställda på flera olika skolor i flera olika 
kommuner vilket förhindrar att lärarnas uppfattningar är färgade av de attityder som 
kan finnas på en skola vilket hade kunnat leda till svårigheter i analys och diskussion 

(Johansson & Svedner, 2010). För att inte ytterligare försvåra arbetet med att komma 
i kontakt med möjliga informanter och för att studien ska representera verkligheten i 

så stor utsträckning som möjligt var det enda kravet att lärarna skulle undervisa i 
teknik inom årskurserna 4-6. Ingen hänsyn togs till om lärarna hade utbildning eller 
behörighet i ämnet.  

Möjliga informanter kontaktades på två olika sätt. Dels genom att via mail kontakta 
rektorer för att genom dem få kontakt med deras tekniklärare och dels genom 
personliga kontakter. Då framförallt genom att fråga andra lärarstudenter om de 

känner någon lärare som skulle kunna vara intresserad. Samtliga lärare som finns 
representerade i studien kom jag i kontakt med genom personliga kontakter. Totalt 

kontaktades sju rektorer och åtta lärare. Sex lärare svarade varav en föll bort på 
grund av sjukdom.  
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5.3 Informanterna 

Här följer nu en beskrivning av de informanter som deltagit i studien. Informanterna 

är fördelade på fem olika skolor belägna i tre olika kommuner i södra Sverige.  

Lärare 1 har lång erfarenhet av läraryrket och har både utbildning och behörighet i 
ämnena matematik, biologi, kemi, fysik samt teknik. Hen undervisar just nu främst i 
årskurserna sex till och med nio, men är behörig ifrån årskurs fyra till nio. 

Lärare 2 har arbetat som lärare i fem års tid. Hen är klasslärare och förstelärare och 
undervisar i årskurserna 3-6 i bland annat NO, matematik, engelska, idrott och 
teknik. Hen är dock ej behörig i teknik och har heller ingen teknikdidaktisk 

utbildning.  

Lärare 3 har varit lärare i över 20 års tid och undervisar blanda annat i NO och 
teknik. Hen undervisar i teknik i årskurserna 4-6 och är för närvarande klasslärare i 

en årskurs fem. Hen säger själv att hen inte är utbildad tekniklärare men att hen fick 
sin behörighet tack vare lång erfarenhet av att undervisa i ämnet.  

Lärare 4 undervisar bland annat i matematik, idrott, NO och teknik i årskurserna 3-6. 
Av dessa ämnen har hen utbildning och behörighet i samtliga förutom teknik. 

Lärare 5 undervisar i matematik, idrott, NO och teknik i årskurserna fyra och fem. 
Hen har även utbildning och behörighet i dessa ämnen från klass ett till och med sju.  

 

5.4 Genomförande 

Innan varje intervju fick informanterna reda på vad studien handlar om samt en 
förklaring på vad jag under intervjun menar med material. Detta för att innebörden 
av ordet material kan variera i undervisningssammanhang, till exempel kan 

läroböcker och stenciler benämnas material. Informanterna fick under intervjun 
frågor som berörde deras materialundervisning inom teknikämnet och hur de 

uppfattar kursplanen i teknik. Intervjuerna pågick i cirka tio minuter och 
genomfördes på de skolor som lärarna arbetade på. Intervjuerna var 
semistrukturerade med ett antal frågor och samtalsämnen (se bilaga 1). Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 
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5.5 Analysmetod 

Data som består av transkriberade intervjuer har utifrån studiens syfte och 
frågeställningar analyserats och kategoriserats. Lärarnas svar kategoriserades genom 
att deras svar jämfördes med varandra med fokus på olikheter i deras uppfattningar. 

Detta genomfördes genom att de transkriberade intervjuerna skrevs ut och lärarnas 
svar lästes igenom och intressanta citat markerades. På så sätt skapades olika teman 

som sedan kunde analyseras på nytt genom att beskriva vilka olikheter och likheter 
som finns mellan dem. Samtliga teman har skapats utan att några undergrupper eller 
liknande slagits ihop. Den andra omgången i analysen resulterade inte heller i några 

förändringar av de teman som framkommit. Denna process genomfördes två gånger 
Den första fokuserade på hur och varför lärarna väljer de material som de lyfter fram 

i teknikundervisningen. Den andra omgången fokuserade på hur lärarna undervisar 
om material ur ett miljöperspektiv.  

 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Välplanerade och väl utförda intervjuer ger studien en hög grad av trovärdighet. 
Detta eftersom datans relevans och riktighet kan kontrolleras under den pågående 
intervjun genom att ställa följdfrågor eller omformulera frågor som informanten inte 

förstår. Enligt Trost (2005) kan det vara rent utav missvisande att tala om 
tillförlitlighet i samband med kvalitativa intervjuer eftersom de inte innehåller någon 

högre grad av standardisering. Intervjuaren bör dock vara uppmärksam på sådant 
som sitt tonfall, kroppsspråk och ansiktsuttryck för att inte påverka informanten att 
svara på ett visst sätt.  

 

5.7 Etiska överväganden 

Under genomförandet och hanteringen av intervjuerna och intervjumaterialet har det 
tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002). 
Principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Samtliga informanter har informerats om att materialet, i form av 

inspelning och transkription, endast kommer att användas i forskningssyfte och att de 
närsomhelst under studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan. De har även 

informerats om att endast jag och eventuellt handledare och examinator kommer ha 
tillgång till materialet och att de kommer anonymiseras i den färdiga uppsatsen. 
Informanterna informerades muntligt innan varje intervju och jag fick då deras 

godkännande att spela in intervjun.  
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6 RESULTAT 

I denna del redovisas resultatet i form av de teman som framkommit vid analysen av 
de transkriberade intervjuerna. Analysen har haft studiens syfte och forskningsfrågor 

som utgångspunkt och syftet har varit att skapa teman som besvarar dessa frågor 
utifrån insamlad data.  

 

6.1 Hur väljer lärare material? 

Ur informanternas svar gick det att urskilja tre olika perspektiv på hur lärare kan 
resonera när de väljer vilka material som ska ingå i undervisningen. Texten nedan 
beskriver och visar hur lärarna fördelar sig över de tre perspektiven 

Tillgångsperspektivet, Samhällsperspektivet och Naturvetenskapligt perspektivet.  

6.1.1 Tillgångsperspektivet 

Lärarna som ger uttryck för tillgångsperspektivet anser att materialen måste eller 
åtminstone bör vara tillgängliga rent fysiskt för att de ska behandlas i 
teknikundervisningen. Perspektivet kan kopplas till synen på tekniken som tillämpad 

naturvetenskap genom att ämnet får en näst intill enbart praktisk karaktär. När jag 
frågade varför hen hade valt just de materialen som hen hade valt så svarade två av 
lärarna på följande sätt.   

”Det är för att de är lätta att få tag på och att dom finns på skolan. Jag 
har inte så stora möjligheter att köpa in lite vad som helst utan det får ju 
va det som skolan har att erbjuda ungefär.” (Lärare 2). 

”Därför att de har varit tillgängliga. Så nästan allt handlar om det.” 
(Lärare 3).  

Båda dessa citat visar att materialens tillgänglighet, att de kan vara fysiskt 
närvarande i klassrummet, anses vara en viktig faktor vid valet av material.  

 

6.1.2 Samhällsperspektivet 

Samhällsperspektivet grundar sig i en tanke av att materialundervisningen ska spegla 
samhället. Vilka material som därmed blir en del an undervisningen beror på vilka 

material som är de vanligast förekommande i samhället. Eftersom perspektivet inte 
tar någon hänsyn till om materialet är tillgängligt eller inte öppnar det upp för att 

undervisningen om vissa material blir rent teoretisk. 

”Ja, det är väl dom som används mest [i samhället]. Så det är väl det 
som man försöker förmedla då.”. 
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Läraren uttrycker att hen ämnar undervisa om material som är vanliga i samhället 
och i elevernas närmiljö.  

 

6.1.3 Naturvetenskapligt perspektiv  

Det tredje perspektivet har jag valt att benämna som ett naturvetenskapligt 
perspektiv. Perspektivet innebär inte att materialundervisning anses oviktig eller 
onödig i sig själv utan att den snarare faller under de naturvetenskapliga ämnena 

kemi, fysik och biologi än inom teknikämnet. Precis som tillgångsperspektivet kan 
det naturvetenskapliga perspektivet kopplas till en syn på tekniken som tillämpad 

naturvetenskap. Detta genom att tekniken hör samman med och är underordnad 
naturvetenskapen.  

”Det är väl egentligen inte jätteviktigt. Det finns så mycket annat 
praktiskt man kan göra i tekniken. Det kommer mer i NO.” (Lärare 4).  

Läraren anser att tekniken i huvudsak är praktisk och vissa delar så som 
materialundervisningen med fördel behandlas inom de naturvetenskapliga 
ämnena 

 

6.2 Vilka material undervisar lärarna om? 

Nedanstående diagram och text beskriver vilka material som informanterna har 

uppgett att de undervisar om. Eftersom insamlad data endast baseras på vad lärarna 
har sagt vid intervjutillfället går det inte att säkert veta om de faktiskt undervisar om 
materialen eller om det är de enda materialen som de undervisar om. De material 

som informanterna har uppgett är trä, betong, stål, aluminium och kartong.  

 

6.3 Miljöperspektivet  

Miljöperspektivet har kategoriserats i fyra olika teman med utgångspunkt i var 
lärarna lägger sitt fokus i undervisningen. Jag har valt att benämnda dessa teman som 
pre-artefakt, post-artefakt, holistiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Samtliga 
teman har skapats utifrån de åsikter och tankar som informanterna talat om under 

intervjutillfällena.    

6.3.1 Holistiska perspektivet  

Det holistiska perspektivet innebär att läraren fokuserar på materialets hela livscykel, 
från utvinning till vad som händer efter artefakten har förbrukats. Materialet kan då 
brännas, förmultna, återanvändas eller återvinnas. 
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”Den klassiska är ju den här med råvara, produkt, avfall och hur man få 
den, och återvinning då. Det är ju den klassiska då som vi kör ganska 
mycket med för att man använder den ganska mycket ute i samhället.” 
(Lärare 1). 

Läraren säger att hen undervisar utifrån modellen råvara, produkt, avfall och att 
denna modell innefattar materialets hela livscykel.  

 

6.3.2 Pre-artefakt perspektiv 

Ett pre-artefakt perspektiv vilket innebär att fokus ligger på materialens 
miljöpåverkan innan det används i en produkt. Miljöaspekten kretsar alltså runt på 
vilket sätt och varifrån materialet är utvunnet. Det betyder inte att vad som händer 

efter materialet har använts eller materialets påverkan under tiden det används inte 
behandlas, endast att det ligger ett mindre fokus på detta.  

”Man möter det ju i undervisningen när man pratar vad får man tag på 
det och var kommer det ifrån och så. Speciellt i trean lägger jag mycket 
fokus på det, vad kommer de här materialen ifrån.” (Lärare 2). 

Läraren uttrycker ett visst fokus på varifrån materialen kommer ifrån och på vilket 
sätt man utvinner dem.  

 

6.3.3 Post-artefakt perspektiv   

Ett post-artefakt perspektiv kan beskrivas som en direkt motsats till ett pre-artefakt 
perspektiv. Med detta menas att läraren fokuserar på vad som händer med materialet 
efter att det använts i en artefakt.  

”Ja, hållbar utveckling ja, det ska man ju alltid tänka. […] Vad händer 
när det inte är brukbart längre? Förmultnar det eller så, kan man 
använda trasig betong till något annat eller såhär.” (Lärare 3).  

Citatet visar på ett visst fokus på vad som händer med materialet efter att vi 
människor har använt oss av det.  

 

6.3.4 Naturvetenskapligt perspektiv  

Det naturvetenskapliga perspektivet innebär att miljöaspekten får inget eller 
minimalt fokus i teknikundervisningen. Motiveringen till detta är att miljöaspekten 
behandlas i ett flertal andra ämnen, då framförallt de naturvetenskapliga.  

”Nej, inte så mycket i teknik, brukar jag inte ha det. Det kommer ju mer 
in i NO.” (Lärare 4). 
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Läraren uttrycker att hen inte brukar behandla miljöaspekten i tekniken utan 
att detta istället behandlas i de naturvetenskapliga ämnena.  
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7 DISKUSSION  
 

7.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att det finns vissa skillnader i hur verksamma lärare ser på 
materialundervisningens plats och utformning inom teknikämnet. I följande del 

kommer möjliga orsaker och konsekvenser av dessa skilda tolkningar att diskuteras 
och kopplas till tidigare forskning.  

 

7.2 Didaktiska perspektiv 

När en lärare planerar sin undervisning måste hen fråga sig vad undervisningen ska 

behandla, vilket i det här sammanhanget innebär vilka material läraren ska undervisa 
om. För en lärare som har ett tillgångsperspektiv på materialundervisning begränsas 

möjligheterna av en annan fråga. Vilka material finns på skolan eller är tillräckligt 
lätta och billiga att köpa in? Vi kan tänka oss att tillgångsperspektivet skulle vara 
sammanlänkat med den vanliga missuppfattningen att teknik är lika med tillämpad 

naturvetenskap (Blomdahl, 2009) i och med att tekniken i båda fallen ses som 
praktisk. Tekniken skulle i så fall kunna bredda och konkretisera de 

naturvetenskapliga ämnena för eleverna genom att materialen finns med i 
klassrummet. Det kan dock finnas en risk att teknikens estetiska och kulturella 
aspekter åsidosätts. Om detta är fallet kan inte resultatet i denna studie svara på, 

eftersom om och hur lärarna undervisar om detta inte undersökts. Resultatet antyder 
däremot att det inte finns några begränsningar i vilka material som väljs förutom 

tillgängligheten av materialen. Denna slutsats kan dras eftersom det finns en stor 
spridning bland de material som används av lärarna som tillhör detta perspektiv. 

  

Precis som med tillgångsperspektivet finns det en risk att lärare med det 
naturvetenskapliga perspektivet helt eller delvis missar några av de estetiska och 

kulturella aspekter som kan vara förknippade med materialen. Det finns dock 
ingenting som direkt antyder att vissa av dessa aspekter inte kan behandlas i andra 
ämnen eller sammanhang. Kursplanen (Skolverket, 2016) gör heller inga påståenden 

att lärare måste ge eleverna en heltäckande undervisning där samtliga aspekter måste 
ingå. Det är upp till läraren att välja vilka material och vilka aspekter av dessa 

material som ska behandlas. Vad som däremot ska behandlas är olika materials 
konstruktionsegenskaper. Vad man definierar som relevanta 
konstruktionsegenskaper beror på lärarens egen tolkning. 

  

Med ett samhällsperspektiv begränsas inte läraren av vilka material som är möjliga 

att få tag på. Läraren fokuserar istället på vilka material som används mest i 
samhället. I teknikundervisningen bör eleverna få undervisning om hur olika material 
påverkar samhället och miljön (Bjurulf, 2013, Sjöberg, 2013 & Skolverket, 2016). 

Om materialen väljs utifrån premissen att det är vanligt förekommande i samhället 
bör det också innebära att sådana aspekter kan bli en naturlig del av undervisningen. 

Att materialen är vanligt förekommande borde också leda till att diskussioner om 
påverkan på samhället och miljön blir relevanta. 
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Om man jämför dessa perspektiv med Hanssons (2011) klassificering av teknisk 
kunskap är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån det insamlade 

materialet. Den tysta kunskapen är inte specifik för tekniken och studiens upplägg 
gör det svårt att uttala sig om hur lärarna förhåller sig till denna typ av kunskap. 

Samtliga perspektiv bör innehålla den tekniska kunskapen som kan beskrivas som 
tillämpad naturvetenskap. Särskilt tillgångsperspektivet bör innehålla detta om man 
utgår ifrån tidigare påstående att detta perspektiv och denna syn på tekniken skulle 

vara besläktade. Både tillgångsperspektivet och det naturvetenskapliga perspektivet 
representeras främst av NO-lärare utan någon specifik teknikdidaktisk utbildning. 

Denna grupp av lärare ska enligt Hansson (2011) vara representanter för 
kunskapskategorin tillämpad naturvetenskap. Lärarna som tillhör 
samhällsperspektivet nämner att en viktig del av undervisningen är att eleverna får 

testa och utvärdera om ett material är lämpligt eller inte. En av lärarna säger också att 
de nyligen har arbetat med teknikens arbetssätt. Dessa uttalanden skulle kunna 

indikera att lärarna försöker involvera teknikvetenskapen i sin undervisning. Det 
finns dock ingenting som tyder på att teknikvetenskap och samhällsperspektivet 
skulle höra ihop. Det går inte heller att utesluta att någon av de andra lärarna 

undervisar på ett liknande sätt eftersom lärarnas undervisningsmetoder inte ha varit 
studiens huvudfokus. 

 

7.3 Materialen och miljön 
Inom tekniken och materialundervisningen är miljöperspektivet en central del 

(Nordlander & Grenholm, 2016 & Bjurulf, 2013). Samtliga lärare som deltagit i 
studien säger sig också undervisa om miljöfrågor på något sätt. De fyra olika teman 

som finns beskrivna i resultatet baserar sig endast på var lärarnas fokus i 
miljöundervisningen ligger. Det betyder till exempel att en lärare med ett post-
artefakt perspektiv fokuserar på hur materialet påverkar miljön efter dess 

användning. Det betyder däremot inte att materialets miljöpåverkan före dess 
användning inte behandlas. Det är därför inte relevant att göra någon värdering av de 

olika perspektiven. De är endast ett resultat av lärarnas tolkning av styrdokumenten.  

 

Det holistiska perspektivet är det perspektiv som i störst utsträckning 

överensstämmer med det livscykelperspektiv som Bjurulf (2013) beskriver. Detta 
eftersom perspektivet innebär ett fokus på materialets hela livscykel. Målet med den 

miljöinriktade undervisningen i tekniken kan beskrivas som att eleverna ska utveckla 
sin förmåga att göra miljömedvetna val (Bjurulf, 2013, Skolverket, 2016). Både i 
situationer där de konsumerar teknik som när de själva utvecklar den. Samtliga 

perspektiv som framkommit i studien har potentialen att uppfylla detta mål. Den 
avgörande faktorn ligger snarare i övriga didaktiska val som lärarna gör inom 

respektive perspektiv. Dessa didaktiska val ligger dock utanför denna studiens syfte. 
För att undervisningen ska nå upp till Pavlovas (2009) vision om nytt synsätt på de 
samhälleliga systemen kommer det, precis som Pavlova (2009) antyder, krävas att 

fler ämnen i skolan integreras med teknikundervisningens miljöperspektiv. Det finns 
dock ingenting i kursplanen (Skolverket, 2016) som stödjer en sådan syn på 

samhället.  
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7.4 Metoddiskussion  
 

Under arbetets gång visade det sig vara svårt att få tag på informanter. Detta i 

kombination med ringa tid under vilken studien skulle genomföras ledde till att 
endast fem informanter kunde delta i studien. Med ett så lågt antal informanter är det 

inte rimligt att dra några generella slutsatser. Det är däremot möjligt att få vissa 
indikationer på hur lärare ser på ämnet och tolkar kursplanen.  

 

Trots det låga antalet informanter kan de ge en relativt nyanserad bild av lärare som 
undervisar i teknik. Detta främst tack vare att ingen av lärarna arbetar på samma 

skola som någon av de andra, lärarna är fördelade över tre olika kommuner och 
lärarna representerar både de med och utan utbildning eller behörighet i ämnet. Att 
lärarna är arbetar på olika skolor och i olika kommuner gör att man kan anta att 

lärarnas åsikter och tolkningar inte har färgats av varandra och att eventuella likheter 
mellan informanternas svar inte beror på att de delar huvudman. Det är vanligt att 

lärare som undervisar i teknik saknar utbildning i ämnet (Norström, 2014). Att tre av 
fem lärare som deltagit i studien saknar teknikdidaktiskt utbildning borde därför 
kunna vara representativt för hur det ser ut bland landets tekniklärare.  

 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som skedde på 

informanternas arbetsplatser. En risk med denna insamlingsmetod är man aldrig kan 
säkerställa att informanternas svar är sanningsenliga. Det går till exempel inte att 
veta om de faktiskt har undervisat om de material som de uppgivit. Samtliga 

informanter sa att tekniken tyvärr ofta bortprioriterades till förmån för biologi, kemi 
och fysik. Vissa uttryckte till och med att de skämdes över att teknik inte fått lika 

mycket eller tillräckligt med undervisningstid. Detta skulle kunna leda till att lärarna 
vill försköna sin egen undervisning. Man får inte glömma bort att både jag och de 
lärare som jag intervjuar är medvetna om de styrdokument som de måste förhålla sig 

till. De är därför möjligt att de känner sig pressade att visa att deras undervisning 
behandlar allt det som står i kursplanen. Att jag ställer en viss fråga kan till exempel 

göra att de uppfattar det som att jag anser att de måste undervisa om ett visst material 
enligt min tolkning av styrdokumenten. Det är också möjligt att information som 
skulle kunna vara relevant för studien missas eller glöms bort. Med så få informanter 

kan sådana missar i värsta fall leda till att resultatet blir missvisande.  

 

 

7.5 Fortsatt forskning  

Under arbetet med studien har det visat sig att det näst intill helt saknas tidigare 

forskning om materialundervisningen i grundskolan. Ett förslag på fortsatt forskning 
skulle därför kunna vara att utföra fler och större studier med materialundervisningen 

som fokus. Dessa studier skulle kunna använda sig av fler eller andra 
insamlingsmetoder så som observationer eller elevintervjuer.  
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En liknande studie med fler informanter skulle också kunna undersöka vilka 
didaktiska konsekvenser de olika perspektiven kan ge. I en sådan studie skulle 
förmodligen även nån form av jämförelse mellan elevernas kunskaper vara 

nödvändig.  
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

Hur ser ni på materialens roll i teknikundervisningen? 
 

- Varför är det viktigt/inte viktigt? 

 
I vilken omfattning undervisar ni om material i teknikundervisningen? 

 
Vilka material undervisar ni om? 

– Metaller 

– Trä 

– glas 

– betong 
 

Varför har ni valt just de materialen? 

 
I vilka sammanhang undervisar ni om materialen? 

 
Ur vilka perspektiv undervisar ni om materialen? 

– Miljö 

– Ekonomi/tillgänglighet 

– Hållbarhet/materialets egenskaper 
 

Läroplanen? 


