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Definiera systemgränsen, 
bortom 

systemhorisonten 
Teknikdidaktiska utmaningar för undervisning 
om tekniska system 
Jonas Hallström, Claes Klasander & Patrick Schooner 

Sammanfattning 
Syftet med detta kapitel är att beskriva några svenska lärare och lärar-
studenters uppfattningar om tekniska system som en del av en teknisk 
allmänbildning, i synnerhet när det handlar om avgränsning av tek-
niska system. Utifrån dessa uppfattningar diskuterar vi också utma-
ningar och möjligheter kring undervisning om tekniska system. Vi har 
genom två studier av yrkesverksamma och blivande tekniklärare visat 
att de ser en utmaning med att identifiera tekniska system bland olika 
former av tekniska lösningar. Detta ses tydligast när lärarna och lärar-
studenterna försökte identifiera gränserna mellan artefakt och system, 
respektive mellan systemet och dess omgivning. En viktig del i att över-
vinna denna utmaning är att använda sig av relevanta systemmodeller 
som kan beskriva de mest centrala aspekterna av tekniska system och 
därmed möjliggöra jämförelse mellan system i teknikundervisningen. 
Just jämförelsen av tekniska system blir särskilt viktig när systemhori-
sonten beaktas, eftersom gränsen för när en teknisk lösning blir så kom-
plex att den måste beskrivas som ett system kan se så olika ut. 

Tekniska system – en del av vår vardag 
Våra liv genomsyras av teknik. För många människor börjar dagen med alarm-
ljudet från en mobiltelefon, nyheter via en läsplatta och transport med kollektiv-
trafik från hem till arbete. Maten får vi via butiker eller restauranger, dricksvatten 
från det kommunala vattenverket. Vart vi än vänder oss finner vi tekniska lös-
ningar som på ett mer eller mindre tydligt sätt ingår i tekniska system. Denna 
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samhällsutveckling ställer också krav på grundskolan i dess uppdrag att utveckla 
morgondagens samhällsmedborgare så att de kan förstå, orientera sig i och agera 
tillsammans med dessa tekniska system. Denna utmaning är inget unikt för Sve-
rige, utan många andra länder delar målet att förmedla kunskaper om teknik till 
respektive lands elever. Internationell forskning (ex. Keirl, 2006) visar att kun-
skaper som berör tekniska system kan anses vara en viktig del av en teknisk all-
mänbildning. 

Utifrån ambitionen med teknisk allmänbildning fick grundskolans teknik-
undervisning ett tydligare innehåll i samband med läroplanen Lpo94 (Skolverket, 
2000). I kursplanen för ämnet teknik inom läroplanen Lgr11 är systeminnehållet 
tydligare formulerat. För det första ska eleverna få undervisning om hur kompo-
nenter och system samverkar med varandra. Andra viktiga dimensioner som in-
nefattar den mänskliga aspekten av tekniska system handlar om att studera hur 
systemen styrs och kontrolleras, deras relation till människor och hållbar utveckl-
ing, men också hur tekniska system växt fram och förändrats över tid (Skolverket, 
2011). Tänkbara systemexempel kan då hämtas från både vardagen och de olika 
systemen som utgör närsamhället eller olika typer av globala system. Studier har 
dock visat att undervisning om tekniska system inte är helt oproblematiskt för 
yrkesverksamma tekniklärare (Schooner, Klasander, & Hallström, 2018). 

Syftet med detta kapitel är att beskriva några svenska lärares och lärarstu-
denters uppfattningar om tekniska system som en del av en teknisk allmänbild-
ning, i synnerhet när det handlar om avgränsning av tekniska system. Utifrån 
dessa uppfattningar diskuterar vi också utmaningar och möjligheter kring under-
visning om tekniska system. 

Tekniska system och didaktiska utmaningar 
Kursplanen för teknik inom Lgr11 lyfter i sin syftesdel fram att tekniken ska ”gö-
ras synlig och begriplig”. För både lärare och elever innebär detta särskilda utma-
ningar när det gäller tekniska system. Många av systemen är inte tillgängliga på 
ett direkt sätt. Forskning visar att det hos lärare, läromedel och styrdokument 
huvudsakligen finns tre strategier för att introducera tekniska system och därige-
nom börja bearbeta frågan om systemens gränser: 

1. Starta med gränssnittet mot den enskilda människan (t.ex. en toalett-
stol) och därifrån förflytta sig mot systemets helhet (t.ex. avloppssyste-
met) genom att identifiera delsystem och komponenter. 

2. Starta med ett ”namn” på ett system (t.ex. järnvägsnätet) och utifrån 
den helheten identifiera olika delsystem och komponenter. 

3. Följa ett tekniskt systems historiska förändring, framåt eller bakåt i ti-
den. Även detta exempel startar med en helhet (t.ex. telefonsystemet). 
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Alla tre sätten har sina förtjänster och svagheter. Vad vi här vill uppmärksamma 
är just problematiken förknippad med gränsdragningar. 

Två viktiga typer av avgränsningar 
I vår forskning visar det sig att både tekniklärare och lärarstudenter har svårt att 
identifiera två gränser: 

• gränsen mellan vad som är en mer enkel artefakt respektive vad som 
kan kännetecknas som ett tekniskt system, samt  

• gränsen mellan det tekniska systemet och dess omgivning. 

Den första gränsen är ingen fast gräns, den är snarare förhandlingsbar. Tek-
niska lösningar har ofta kategoriserats utifrån sin storlek – från de vi kan hålla i 
en hand (t.ex. en hålslagsapparat), via de som är så stora att vi är hänvisade till 
att enbart beskåda dem med våra ögon (t.ex. ett sjukhus), till de som är så omfat-
tande att vi tvingas abstrahera dem (t.ex. internet). All teknik behöver inte besk-
rivas i termer av system. Men för den teknik som har många komponenter och 
där sambanden mellan dem är komplexa, underlättas både förståelse och under-
visning när sådana tekniska lösningar beskrivs som system. För att bättre kunna 
göra det finns också olika begrepp att ta till som hjälp. Några av dem återkommer 
vi till nedan. 

Den andra gränsen handlar om hur man gränsar av själva systemet i sig. Vad 
är innanför gränsen och vad utgör systemets omgivning? I tekniska sammanhang 
brukar en bra tumregel vara att ”det som systemet har kontroll över” ingår inn-
anför gränsen. Allt annat är systemets omgivning. Många system är beroende av 
en stabil omgivning som systemet kan interagera med på olika sätt och som kan 
”leverera saker” in i systemet. 

Här har vi studerat hur yrkesverksamma lärare och lärarstudenter resonerar 
om tekniska system. Utifrån deras erfarenheter kan vi se flera exempel på intres-
santa resultat som kan vara vägledande för hur skolans teknikundervisning om 
system skulle kunna gestalta sig. I det följande presenterar och diskuterar vi våra 
resultat. 

Systemhorisonten – gränsen mellan artefakt och system 
Tidigare forskning har visat att det som i första hand uppmärksammas av elever 
på grundskolenivå är systemens tekniska kärna, framför allt rent gripbara kom-
ponenter och produkter, medan systemnivåerna och systemens sociala dimens-
ioner inte får samma uppmärksamhet. Andra studier har visat att tekniklärares 
arbete med undervisningsområdet tekniska system på samma sätt tenderar att 
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rikta fokus mot systemets materiella egenskaper och dess komponenter, men inte 
uppmärksamma relationerna mellan dem. Systemen ges oftare linjära processbe-
skrivningar (Koski & de Vries, 2013), snarare än som vävar och nät. Här kan man 
se paralleller mellan hur man inom biologin använder begrepp som näringsväv, 
och hur man i teknik talar om järnvägsnät (Klasander, 2010). 

Att undervisningen snarare fokuserar gripbara komponenter än på mer 
komplexa system har troligtvis sin grund i att lärarstudenter och lärare i teknik 
har relativt vaga uppfattningar om vad tekniska system är. Dessutom är inte de 
begrepp som tekniklärare kan använda sig av för att ta upp tekniska system i sin 
undervisning ännu tillräckligt etablerade (Schooner et al., 2018). Mer forskning 
om detta behövs dock, eftersom den tekniska allmänbildning som eleverna ska få 
i skolan är beroende av lärarnas egen teknikdidaktiska kompetens. 

I vår forskning har vi sett att lärare kan underlätta elevernas förståelse för 
tekniska system när begreppet systemhorisont används (Hallström, Klasander, 
& Svensson, 2015). Systemhorisonten är ett resultat av analysen i vår forskning. 
Den kan kortfattat beskrivas så här: Jämfört med den linjära storleksskalan vi 
beskrivit ovan, kan man tänka sig ett diagram där man beskriver tekniska lös-
ningar med hjälp av två axlar graderade på andra sätt. På ena axeln sätter man av 
antalet komponenter i de tekniska lösningarna, och på den andra axeln sätter 
man av graden av komplexitet i sambanden mellan dessa komponenter. Då får 
man en delvis annan bild av de tekniska lösningarna. Det vi valt att kalla system-
horisonten framträder då som en gräns. Bortanför den finner man de tekniska 
lösningar som man ofta bättre kan förstå genom att använda systemteorier eller 
-modeller med tillhörande begrepp. 

 
 
Figur 1. Bilden illustrerar elevers progression över systemhorisonten som avgränsar icke-komplexa artefakter 
och komplexa system. 
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I figurens origo finns de allra enklaste tekniska lösningarna, som kanske 
bara består av några få delar, till exempel en smörkniv eller en stenyxa. Den se-
nare har tre komponenter: en flintsten, en pinne och en sena att sammanfoga 
med. Båda exemplen är så enkla att begripa att vi inte behöver ta till systemtän-
kande. Men vartefter vi rör oss utåt i olika riktningar från origo kommer antalet 
komponenter att öka och sambanden mellan dem bli allt mer komplexa. Någon-
stans vill vi placera in en cykel eller en ficklampa, någonstans en bil eller ett elnät. 
Där någonstans kommer vi också till en horisont, en gräns, där vi upplever att det 
bortanför den är bra att tänka om tekniken i termer av system och börja använda 
systembegrepp. Detta för att svara på de frågor vi har om tekniken eller kanske 
fundera över hur tekniken ska kontrolleras, hur den vuxit fram eller hur den in-
teragerar med människor, samhälle och natur. Några tekniska lösningar kommer 
att vara ”på gränsen” beroende på hur vi vill betrakta dem. Svensson lyfter också 
fram vikten av att förstå att det finns grader av komplexitet (Svensson, 2016; 
Svensson & Johansen, 2017), och man kan ana att det finns en sorts progression 
över skolåren i hur man som lärare kan ”ta med sig” eleverna från origo och utåt, 
fram till och över systemhorisonten.  

Systemhorisonten – var går den? 
En annan typ av avgränsning diskuterades också i samband med intervjuerna, 
nämligen om andra, av människan skapade lösningar kan ses som system bara 
för att de också har samverkande delar. Att det finns fler sorters system än tek-
niska system var lärarna medvetna om, men här fanns en osäkerhet om exempel-
vis sociala system, som är en form av människoskapade system, också kan ses 
som tekniska system: 

Människor och liksom hur eh, människor och natur kan man ju se 
som system också som jag sa, men det är väl inte tekniska system 
då. […] När jag säger det, så ser jag ju att det finns ett visst sy-
stem i dem också, men tekniska system går inte att säga att det är, 
tycker jag inte. Eh, ja allting som inte är ett system överhuvudta-
get, det vill säga väldigt konkreta små beståndsdelar som inte in-
teragerar med något annat är ju inte ett system så då är det ju inte 
tekniska system heller. (Benny) 

Språk, religion och andra sociala system, liksom naturens egna system, har lik-
nande systemegenskaper som tekniska system, och kan i sig vara lika komplexa 
som de systemexempel lärarna använde sig av för att förtydliga sina resonemang. 
Även om sådana system är komplexa och har en uttalad social dimension så sak-
nar de en teknisk kärna och hamnar då helt utanför vad som kan räknas som ett 
tekniskt system. Den tekniska kärnan och dess komplexitet användes som ett kri-
terium när flera av lärarna valde att kalla något tekniskt för ett tekniskt system. 
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Detta perspektiv kunde en av lärarna sammanfatta. Från hans synvinkel var bryt-
punkten mellan teknik och tekniska system när tekniken går förbi de enkla ma-
skinerna och blir mer komplex: 

Ja när jag tänker tekniskt system så tänker jag... kommunikation, 
infrastruktur, exempelvis vårt elnät, vårt vägnät... ja jag tänker 
nog åt infrastrukturhållet många gånger, tekniska system, sen kan 
man ju säga, en tv är ju ett tekniskt system, en dator är ett tekniskt 
system, mobiltelefon, all elektronik är ju tekniska system, så då 
kan man också säga att väldigt mycket inom tekniken är ju tek-
niska system, så fort över de enkla maskinerna så  när det blir mer 
komplext än så, så blir det ett tekniskt system, kan man väl säga. 
(Gabriel) 

I de övriga intervjuerna återkom lärarna vid flera tillfällen till att just komplexi-
teten är det tydligaste kriteriet för vad ett tekniskt system är. System har flera 
samverkande delar och bildar en komplex teknisk lösning. Vi menar att resone-
mang kring en sådan här avgränsning i relation till systemhorisonten är en förut-
sättning för att kunna utvärdera vad som är ett tekniskt system (jfr. Hallström et 
al., 2015). 

Systemgränsen – gränsen mellan det tekniska systemet och 
omgivningen 
I flera studier som gjorts om elevers och lärares uppfattningar om tekniska sy-
stem återkommer att systemen kan vara svåra att särskilja från omgivningen som 
de verkar inom. Lärare som vi intervjuat pekar särskilt på detta som problema-
tiskt i undervisningen: 

Då kan jag tycka lite... ja att man diskuterar det tekniska systemets 
gränser men kanske inte att det... just att man drar knivskarpa 
gränser, för det kanske inte finns alltid […] (Gabriel) 

En annan lärare valde i sin intervju att utveckla problematiken med att finna av-
gränsningen för ett tekniskt system, och hur systemet verkar med sin omgivning 
via denna gräns: 

När man pratar om större [system] som mobilnät. Då kan jag 
tycka det är svårt att se liksom. En början och ett slut, eller om en 
gräns eller en ram. För det är så, för mig ibland så abstrakt. Det 
är så stort, då vet jag inte ‐finns det ens en gräns? Då ställs den 
frågan istället, finns en begränsning, finns det en gräns? Vet inte 
om det gör det. Nej det är då jag kan känna så där att, och det var 
väl kanske lite därför vi valde just [det lokala vattenverket] och 
fokuserade på det vi gjort där, att det blev vattnet, för det kändes 
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som att det här kan vi rama in. Mobilnätet, det kan man säkert 
rama in men frågan är hur stort det blir. Och för abstrakta saker 
för våra elever leder inte heller till någon god kvalitet på varken 
undervisningen eller resultat sen i bedömningsfrågan så. 

Frågan flera lärare också kämpar med är om ”människan ska räknas in innanför 
systemgränsen”, vilket några av de intervjuade lärarna själva resonerade kring. 
Det är dock inte bara lärarna som våndas över gränsdragningsproblematiken 
kring systemets omfattning. Barn i grundskolan har i andra studier visat att de 
kan identifiera komponenter och till en viss del beskriva relationen mellan dessa 
i ett system. Men systemgränsen är, precis som lärarna i denna studie och de ti-
digare studerade lärarstudenterna (Hallström & Klasander, 2017) uttryckte det, 
något som är svårt att dra då ett tekniskt system har både synliga och osynliga 
delar inom sig (Koski & de Vries, 2013; Svensson, 2011).  

Del och helhet, synligt och osynligt, i tekniska system 
I de intervjuer vi genomfört med tekniklärare i grundskolan framkom det att 
komponenterna genomgående får en särskild tyngd i teknikundervisningen. Lä-
raren Edgar funderar över både vilka förmågor och kunskapskrav han kan täcka 
i relation till tekniska system. Han säger att ”det är ju ytterst svårt att ta med alla 
kunskapskrav i samma uppgift, men naturligtvis så kan man kolla på det här med 
delar och komponenter, hur de samverkar, och använda tekniska begrepp för att 
de ska lösa en viss uppgift”. 

Komponenternas framträdande roll återkom också i den andra studien där 
lärarstudenter fick presentera sina sätt att se på tekniska system i en enkät. I och 
med att den undervisande läraren utgår från vad hon eller han kan om sitt ämne 
vid planeringen, genomförandet och bedömningen av elevers lärande blir lärar-
studenternas systemperspektiv minst lika viktiga att studera som dem hos yrkes-
verksamma lärare. Precis som de intervjuade lärarna visade också lärarstuden-
terna att de fokuserade på de synliga delarna i ett system. Merparten av de tillfrå-
gade lärarstudenterna hade svårt att skildra de abstrakta delarna, de som inte kan 
uppfattas med blotta ögat (Hallström & Klasander, 2017), vilket sammantaget 
också gör att gränsen mellan system och omgivning blir otydlig och svår att iden-
tifiera. 

Systemmodellering – ett sätt att generalisera 
När det går att identifiera en systemgräns som avskiljer det tekniska systemet 
från omgivningen det interagerar med, blir det tekniska systemet tydligare och 
lättare att diskutera. Ett sätt är att använda sig av systemmodeller som förmedlar 
en förenklad, konceptuell bild av verkligheten som det tekniska systemet utgör. 
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Detta är vanligt inom informatik och verksamhetsanalys (Lind, 2001), där 
systemmodeller ofta används för att förklara olika komplexa tekniska samman-
hang som företag eller olika infrastrukturella system för människor med olika 
bakgrunder.  

Inom skolans värld används systemmodellering på olika sätt, enligt svaren 
på frågan om vilken systemmodell som lärarna använder sig av i sin undervis-
ning. En lärare var kritisk mot själva bruket av en systemmodell, oavsett om det 
rörde sig om en rent konkret modell eller en bild av ett system i ett läromedel. 
Han ansåg att det skulle förhindra elevernas kritiska tänkande kring tekniska sy-
stem, med följden att eleverna då okritiskt tillämpar den modellen oavsett vilket 
system de avsåg studera. 

Merparten av lärarna i intervjuserien såg dock fördelar med att ha en 
systemmodell, även om de själva inte använde sig av någon: 

[D]en teoretiska kunskapen om vad ett tekniskt system är och hur 
de komponenterna arbetar med varandra, ja...den är ju viktig...för 
att eleven ska kunna förstå sig på och kan angripa sitt tekniska sy-
stem, om den får välja ett valfritt eget, att den har någon form av 
modell som den utgår från. Helt korrekt. Men ja där behöver jag 
nog uppdatera mig själv lite mer, känner jag. Där har jag nog 
tappat lite på vägen, absolut.  […] men just ett arbete att jobba 
med stora tekniska system, det har jag inte gjort på ett tag, så att 
där är jag väl lite ringrostig. (Edgar) 

Med andra ord så handlar en del av arbetet med att finna en användbar system-
modell om vilken anledning man har för att studera ett tekniskt system. Från ett 
undervisningsperspektiv kan det handla om att tillsammans med eleverna an-
vända modellen för att prata om ett system, dess möjliga gräns och några av de 
mest centrala delsystemen och komponenterna.  

En annan ingång kan vara att man vill styra systemet, optimera dess funkt-
ion, få det att bättre nå sitt mål. En tredje kan vara att man vill undersöka och 
förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett visst tekniskt systems utveckling och 
förändring. Socioteknisk teori lyfter fram den mänskliga aspekten och förtydligar 
att människor kan ha tydliga roller som tekniker och ingenjörer, men också eko-
nomer, jurister och användare som kan skapa, styra, underhålla och påverka det 
tekniska systemet (Bijker, Hughes, & Pinch, 2012; Borgo & Vieu, 2009). Utifrån 
denna teori kan man både fokusera på de tekniska aspekterna och de sociala, vil-
ket blir en bra utgångspunkt för realistiska och nyanserade systemmodeller 
(Ingelstam, 2002). Här finner vi också användbara begrepp som aktör, system-
byggare, nätverk, och flaskhals.  

Andra systemmodeller har andra begrepp som till exempel flöde, signal och 
återkoppling. I många av de fall där man vill studera tekniska system kan de be-
skrivas med de enkla begreppen input, process och output. Det vill säga, något 
går in (input), något händer (process) och något går ut från systemet (output). 
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Lagom komplexa system öppnar upp för ett varierat lärande om de olika princi-
piella processerna som sker i ett typiskt tekniskt system, nämligen informations-
, energi- och materialutbyten. 
 

Avslutning – undervisningsmöjligheter om tekniska system 
Vi har genom våra studier av befintliga och blivande tekniklärare visat att de ser 
en utmaning med att identifiera tekniska system bland olika former av tekniska 
lösningar. Detta var tydligast när lärarna och lärarstudenterna försökte identifi-
era gränsen mellan artefakt och system, respektive systemet och dess omgivning. 
Vi ser också att en viktig del i att övervinna denna utmaning är att använda sig av 
relevanta systemmodeller som kan beskriva de mest centrala aspekterna av tek-
niska system och därmed möjliggöra jämförelse mellan system i teknikundervis-
ningen. Just jämförelsen av tekniska system blir särskilt viktig när systemhori-
sonten beaktas, eftersom gränsen för när en teknisk lösning blir så komplex att 
den måste beskrivas som ett system kan se så olika ut.  

Enkla lösningar som en ficklampa ger en grundläggande förståelse för be-
grepp som input och output. Men vi har sett att det är först vid införandet av sy-
stemexempel med något fler komponenter och processer som systemförståelsen 
börjar utvecklas. Det är dit som undervisningen behöver drivas för att elevens 
kunskapsprogression kring tekniska system ska bli meningsfull.  

Idag finns det några systemexempel som ofta används inom grundskolans 
teknikundervisning. Dessa hämtas, som våra intervjuade lärare visat, från ele-
vens närmiljö, till exempel vatten- och avloppssystem. Potentialen för ökat kun-
skapsdjup kring dessa system följer elevens kunskapsprogression där fler kom-
ponenter och processer kan identifieras allt eftersom skolåren passerar, men ex-
emplen som används bör vara kända hos eleven. 

I våra egna uppdragsutbildningar vid Linköpings universitet inom lärarlyf-
tet (från årskurs 1 till 9) har lärare valt system som exempelvis datorer, trafiksy-
stem och de lokala vatten- och avloppsreningsverken. Det som gör dessa system 
till bra undervisningsexempel är att de har ett hanterbart avstånd från systemho-
risonten, men kan samtidigt fördjupas så långt som undervisningen tillåter.  

Det är här vi tror att teknikundervisningen kan bli bättre. När man i under-
visningen minskar antalet undervisningsexempel som har en låg komplexitet och 
få komponenter som hos enkla artefakter, och istället fokuserar på tekniska lös-
ningar som är bortom systemhorisonten, kan elevers förståelse av och kunskaper 
om tekniska system förbättras. Vi har också visat att modellering av system med 
hjälp av relevanta teorier och begrepp kan bidra till att öka förståelsen av tekniska 
system. Synliggörandet av vad systemhorisonten innebär breddar teknikunder-
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visningen om tekniska lösningar. Det bör också tilläggas att ett tydligare system-
perspektiv på tekniska lösningar förbättrar elevers problemlösningsförmåga och 
kritiska tänkande (Schooner, Nordlöf, Klasander, & Hallström, 2017). Vi menar 
att det är först då som undervisningen blir fruktbar och närmar sig målet med en 
grundläggande teknisk allmänbildning för morgondagens samhällsmedborgare.  

Metod 
Som underlag till detta kapitel har vi dels använt oss av intervjuer med elva un-
dervisande tekniklärare (Schooner et al., 2018), och dels av enkätsvar från 26 bli-
vande tekniklärare (Hallström & Klasander, 2017). De intervjuade lärarna valdes 
från olika delar av landet för att återspegla den fördelning av behöriga och obe-
höriga lärare som finns inom den svenska grundskolan. Samtliga lärare hade 
dock vid intervjutillfällena en lärarexamen, främst inom naturvetenskap. Enkä-
ten till lärarstudenterna skickades till tre lärosäten i Sverige. Av de som erbjöds 
delta i enkätundersökningen valde 26 lärare att besvara enkätens frågor (ca 30% 
av de som erbjöds). Omfattningen på svaren gav dock ett rikt underlag till vår 
analys.  
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