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Abstract 
Elever ska enligt kursplanerna i teknik få förståelse för de tekniska system de möter i sitt dagliga liv. Genom att 
eleverna får kunskap om teknik i allmänhet och tekniska system i synnerhet får de möjlighet att påverka sina 
liv som medborgare i en demokrati. I litteraturen saknas idag studier om elevers uppfattningar om tekniska 
system. Syftet med detta examensarbete är därför att studera vilka vardagsuppfattningar elever har om de 
tekniska system de möter i vardagen.  Studien utgår från systemteori vilken ger en möjlighet att utnyttja det 
gemensamma mönster som kännetecknar analys av system. Genom enskilda intervjuer har jag studerat hur 
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1 Inledning 
Under praktikperioden i min lärarutbildning undervisade jag i teknik på gymnasiet och kände 

mig ibland osäker på hur jag skulle planera undervisningen. Vilka förkunskaper har eleverna? 

Vilka är deras vardagsuppfattningar om teknik i allmänhet och tekniska system i synnerhet?  

 

Tekniken vi möter i vardagen har ofta karaktären av ett system. Exempel på tekniska system i 

våra dagliga liv är allt från järnvägsnätet och energisystemet till datorer och kylskåp. Många av 

dessa system är inte synliga för oss i vardagen. Exempelvis ligger el- och telefonledningar 

nedgrävda i marken och elektronik är dold inuti apparater. En medborgare i en demokrati 

behöver grundläggande tekniska kunskaper, bl a om dessa tekniska system, för att kunna följa 

med i samhällsdebatten, vara kritisk och kunna påverka sitt liv (O´Connor&McDermott, 1997, 

s 4; Ingelstam, 2002, s 302). Det kan exempelvis gälla att kunna välja rätt teknik för att öka sitt 

välbefinnande både på fritiden och i arbetslivet eller att kritiskt bedöma miljöpåverkan från ny 

teknik, såsom ett vägbygge. Genom att vi lär oss se mönster i hur de tekniska systemen 

fungerar kan vi lättare förstå hur samhället är uppbyggt. Mitt eget perspektiv är att jag som 

ingenjör har arbetat med uppgifter inom flera tekniska system. 

 

I undervisningen i teknik ska eleverna enligt kursplanerna på grundskolan och gymnasiet få en 

förståelse för de tekniska system som omger dem (Skolverket a och b, 2000). Det innebär att de 

ska få kunskap om hur tekniken fungerar såväl som om teknikens utveckling ur ett historiskt 

perspektiv. Människorna har påverkat teknikens utveckling genom historien i sina roller som 

uppfinnare, makthavare och användare. Likaså har människorna som användare påverkats av 

den teknik de använder i vardagen, vilket även får konsekvenser för samhället och naturen.  

 

Undervisning om tekniska system måste utgå från elevernas konkreta erfarenheter av teknik i 

vardagen (Blomdahl, 2006). I litteraturen har jag inte funnit några studier om hur elever 

uppfattar tekniska system (De Vries, 2003). Det övergripande syftet med denna studie är därför 

att undersöka elevers uppfattningar om några av de tekniska system de möter i vardagen. Det 

preciserade syftet och frågeställningarna presenteras i kapitel 3.  
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2 Teori, styrdokument och forskningsläge 

2.1 Systemteori och teorier om tekniska system  
För att kunna undersöka hur elever uppfattar tekniska system kan det vara värdefullt att jag skaffar 

mig kunskap om hur systemteoretiker betraktar systemen. I följande kapitel redogör jag därför för 

ett antal systemteorier som har som syfte att analysera och förstå systemen i samhället. Jag inleder 

med att definiera begreppen teknik och system. Därefter följer en sammanfattning av ett antal 

systemteorier följt av några teorier om utveckling av tekniska system i samhället. Därefter tar jag 

upp vad de svenska styrdokumenten säger om tekniska system och avslutningsvis presenterar jag 

ett antal studier från andra länder som behandlar hur undervisning om tekniska system kan 

organiseras.  

2.1.1 Definition av begreppet teknik 
Vissa vill hävda att teknik är en tillämpning av naturvetenskap. Andra och även jag anser att 

teknik och naturvetenskap i grunden är två skilda kunskapstraditioner (Ginner i 

Ginner&Mattsson, 1996, s 26). Tekniken har sedan tusentals år haft som uppgift att uppfylla 

människans behov, antingen genom att ersätta människans muskler eller människornas 

kommunikation med varandra (Ingelstam, 2002, s 11; Säljö, 2000, s 74; Ginner i 

Ginner&Mattsson, 1996, s 21). Naturvetenskapen utvecklades däremot först på 1600-talet med 

syftet att förklara naturen. Om naturvetenskapen beskriver den naturliga världen vill tekniken 

beskriva och förändra den konstruerade världen.  

2.1.2 Definition av begreppet system 
Ett system kan definieras som en modell av verkligheten (Waring, 1996, s 8). De flesta 

systemteoretiker är överens om att ett system består av ett antal delar som samverkar med 

varandra för att utföra en uppgift på en högre systemnivå (Churchman, 1968, s 6; Ingelstam, 2002, 

s 19; O´Connor&McDermott, 1997, s 2). Begreppet system kan definieras enligt följande 

(Ingelstam, 2002, s 19);  

Ett system består av två slags storheter: någon form av komponenter och samband mellan dessa.… 
De bildar en helhet. Därför måste man kunna urskilja systemet i förhållande till resten av världen: 
det finns en systemgräns….. Den del av resten av världen som inte hör till systemet, men på något 
sätt har betydelse för det kallas dess omgivning.   

 

En karaktäristisk egenskap för ett tekniskt system, enligt systemteoretikerna ovan, är att delsystemen 

samverkar genom återkoppling. Återkoppling innebär att delsystemets outputsignal leds tillbaka som 

en del av inputsignalen för att kontrollera och reglera delsystemets process, figur 1.  
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Figur 1 Schematisk skiss över återkoppling i ett system.  

 

Ingelstam beskriver systemforskning som ett tvärvetenskapligt område där tekniska system 

växelverkar med samhälle och natur. De tekniska systemen kan delas in i ett antal systemfamiljer; 

maskiner, organismer, sociala system, socio-tekniska system samt NTS (Natur, Teknik och 

Samhälle) (Ingelstam, 2002, s 28). I detta examensarbete berörs främst maskiner och socio-

tekniska system. I ett socio-tekniskt system samverkar människor eller samhälle med tekniska 

system eller föremål. Där finns samband mellan människor, mellan tekniska komponenter såväl 

som mellan människor och tekniska komponenter. I en maskin, däremot, består systemet av enbart 

maskinen och samband mellan dess komponenter, såsom elektriska signaler eller mekaniska 

förbindelser.  

 

Systemteoretiker talar ofta om enkla och komplexa system. Det är sambanden mellan delarna 

som definierar systemets komplexitet och inte antalet delar i systemet. I ett komplext system 

har delarna många olika inbördes samband (O´Connor&McDermott, 1997, s 13). Exempel på 

komplexa system är infrasystemen i samhället och människokroppen. Ett enkelt system kan 

vara t ex en termostat där delarna kan avge ett fåtal signaler och har ett fåtal enkla samband 

med andra delar.  

2.1.3 Systemteori – analys av system 
Hur kan systemen analyseras enligt de systemteorier jag har läst? Systemtänkande innebär att 

betrakta det vardagliga och välkända som något abstrakt med hjälp av systembegrepp och 

systemmodeller (Ingelstam, 2002, s 13). Detta tänkande blir ett kraftfullt verktyg för att 

betrakta världen med nya ögon (Waring, 1996, s 3).  

 

input output 

 

återkoppling 
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Norbert Wiener har sedan 1940-talet haft stor betydelse för systemforskningen. Wiener 

fokuserade på att system fungerar på liknande sätt oavsett om det gäller djur eller maskiner, d v s 

organismer, sociala eller mekaniska system (Wiener, 1954, s 16). Det centrala i hans teori är att 

system styrs och kontrolleras genom kommunikation, d v s återkoppling. Som ett exempel 

nämner han regleringen i människokroppen, där hjärnan är sambandscentralen som ger signaler 

till kroppens delsystem. Det är också återkoppling som gör det möjligt för maskiner att fungera 

automatiskt utan människans övervakning, vilket har lagt grunden för den tekniska utvecklingen 

från ångmaskinen till dagens produktionssystem med automation och reglerteknik.  

 

General Systems Theory (GST) är en utveckling av Wiener´s teori och bygger på att det finns 

gemensamma principer för systemens struktur oavsett vilka delar som ingår (Bertalanffy, 1973, 

s 28). GST blev en etablerad vetenskap vid en serie konferenser i början av 1950-talet där 

biologen Bertalanffy samlade forskare från olika områden. Syftet var att beskriva komplexa 

system inom skilda områden som biologi, sociologi och elektronik med matematiska modeller. 

GST fokuserar snarare på systemets struktur än på systemets övergripande funktion.  

 

Churchman betonade på 1960-talet att det är viktigt att betrakta systemet som en helhet där 

människans behov står i centrum (Churchman, 1968, s 12). Churchman hävdar att systemtänkandet 

börjar med att betrakta systemet ur olika perspektiv, ur någon annans ögon. Systemets övergripande 

funktion kan exempelvis vara både att öka effektiviteten, t ex minska resursslöseri, såväl som att ge 

människan mer fritid i ett humanistiskt perspektiv (s 14). Han betonar att alla perspektiv är 

begränsade. Det finns inget rätt eller fel i systemtänkande.  

 

Ett viktigt steg i analysen är att avgränsa systemet mot omgivningen med en systemgräns för att 

minska graden av komplexitet (Ingelstam, 2002, s 22; O´Connor&McDermott, 1997, s 144). 

Exempel på vad som finns i omgivningen kan vara naturen, andra system och samhället. Här ingår 

också att analysera utbyte mellan systemet och omgivningen. Churchman använder följande 

minnesregel för att definiera omgivningen (Churchman, 1968, s 35): Allt som kan påverka 

systemets funktion, men som inte kan påverkas inifrån systemet ingår i omgivningen.  

 

Att rita diagram över systemet är ett vanligt verktyg vid systemanalys enligt senare tids 

systemteoretiker (Waring, 1996, s 33; O´Connor&McDermott, 1997, s 166). Målet med analysen 

är ofta att beskriva det fysiska systemet med en modell över systemets principer. Enligt Waring är 

det nyttigt att rita diagram över ett system eftersom den som analyserar tvingas att ifrågasätta sina 
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tankar och diagrammet blir ett bevis för personens tankar vid detta tillfälle. Ett diagram eller en 

karta underlättar också kommunikation mellan de personer som diskuterar systemet. Waring ger 

exempel på olika typer av diagram från enkla flödesdiagram till mer komplexa diagram med 

samband mellan människor och maskiner, se figur 2.  

 

 
Figur 2 Systemdiagram över ett järnvägssystem med samverkande delsystem och en systemgräns 

mot omgivningen. Källa: Waring, 1996, s 24.  

 

Vid analys av system finns två perspektiv; att betrakta systemet inifrån eller utifrån. De flesta 

systemteoretiker är överens om att ett system ska analyseras utifrån helheten eftersom det är det 

enda sättet att ta reda på systemets övergripande funktion (Ingelstam, 2002, s 147 och 248; 

Churchman, 1968, s 12). Även om systemet fungerar som en helhet kan det enligt O´Connor & 

McDermott ibland vara värdefullt att plocka isär systemet för att lära sig hur systemet är uppbyggt 

av mindre delsystem (1997, s 59). Enligt O´Connor&McDermott är det viktigt att använda båda 

perspektiven, utifrån och inifrån, vid analys eftersom människan aldrig kan ställa sig helt utanför 

det system hon är en del av, d v s människan är alltid en komponent i systemet (s 143). Även 

Waring betonar att det inte finns något rätt eller fel vid dragning av systemgränsen eftersom olika 

betraktare kan ha olika perspektiv vid analysen (Waring, 1996, s 23). Det är ofta möjligt att dra 

både en inre och en yttre systemgräns (s 38).  
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2.1.4 Socio-tekniska system i ett historiskt perspektiv 
I följande avsnitt presenterar jag två systemteoretiker som har analyserat hur de socio-tekniska 

systemen har utvecklats och fungerar i samhället. Thomas Hughes är en teknikhistoriker som under 

1980-talet lade grunden för teorier om utveckling av stora tekniska system (Hughes, 1987). Hughes 

har studerat de sociala processer som har påverkat teknikens utveckling fram till idag, t ex 

elsystemets framväxt i USA och Europa. Han lyfter även fram hur de stora tekniska systemen har 

format samhället och vårt levnadssätt. Enligt Hughes är den övergripande funktionen för ett stort 

tekniskt system att förändra den konstruerade världen med syftet att producera varor och tjänster för 

människans behov. Han betonar systemen som sociala konstruktioner bestående av både människor 

och tekniska komponenter som samverkar och utvecklar en s k systemkultur. De sociala 

komponenterna kan därför aldrig placeras utanför systemgränsen enligt Hughes. De människor i 

organisationer och myndigheter som varit och fortfarande är drivande i utvecklingen av systemen, 

de s k systembyggarna, eftersträvar att behålla kontrollen och ägandet över systemen.  

 

I en systemmodell beskriver Hughes hur utvecklingen av stora tekniska system sker i ett antal faser 

från uppfinning och utveckling, via spridning till andra regioner och slutligen till expansion till ett 

stort tekniskt system. Systemet kännetecknas i den sista fasen av en tröghet orsakad av systemets 

storlek och komplexitet, som är ett resultat av de olika systembyggarnas intressen i systemet. En 

förändring av ett socio-tekniskt system kräver därför en förändring av den sociala strukturen, den s k 

systemkulturen.  

 

Hughes har inspirerat systemforskare i Sverige, bl a Arne Kaijser, som har beskrivit utvecklingen 

av stora tekniska system, infrasystem (Kaijser, 1994). Även Kaijser har ett historiskt perspektiv 

och beskriver hur utvecklingen av infrasystemen har skett i möte mellan teknik och samhälle, men 

betonar dessutom systemens miljöpåverkan (Kaijser, 1994, s 87). I likhet med Hughes tar han upp 

att systemen är en del av vår kultur och inte kan betraktas som isolerade tekniska komponenter. 

Kaijser lägger till en fas till Hughes systemmodell då han föreslår att systemet efter expansion kan 

övergå till en fas av stagnation, ofta orsakad av konkurrens från andra system. Resultatet av 

övergången från expansion till stagnation är beroende av aktörernas förmåga att samverka för 

systemets överlevnad. Beroende på aktörernas agerande kan stagnation leda till en stabil nivå 

alternativt till en tillbakagång för systemet. Kaijser påpekade, då 1994, att det svenska 

telesystemet stod inför stora förändringar eftersom förutsättningarna hade förändrats radikalt 

beroende på sammanflätning av telesystemen över nationsgränserna och därmed ökad konkurrens.  
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2.2 Tekniska system i styrdokumenten  
Skolämnet teknik omfattar vissa perspektiv på tekniken och har som syfte att ge eleverna 

teknisk allmänbildning och att öka förtrogenheten med teknik. Teknikämnet kan delas in i fem 

didaktiska perspektiv enligt grundskolans kursplan i teknik (Skolverket a, 2000; Ginner i 

Ginner&Mattsson (red.), 1996, s 30-32):  

1. Komponenter och system. Hur koppla ihop komponenter till ett system? 

2.  Konstruktion och verkningssätt. Hur är teknik konstruerad? 

3.  Teknikutveckling. Ett teknikhistoriskt perspektiv.  

4.  Teknik, natur och samhälle. Drivkrafter och konsekvenser av teknikanvändning.  

5.  Teknikens uppgift. Vad tekniken gör. 

 

Teknisk läskunnighet omfattar samtliga fem perspektiv ovan och kan beskrivas som förmågan att 

analysera och förstå de tekniska systemen i samhället, men också tekniken mer övergripande.  

 

Vad ska eleverna lära sig om tekniska system? Hur ska de lära sig? Tekniska system tas upp i 

teknikämnet på grundskolan och i de inledande kurserna i år 1 på Teknikprogrammet. Enligt 

grundskolans kursplan i teknik ska komponent och systemperspektivet belysas för att eleverna ska 

få en bild av teknikens roll i det moderna samhället (under rubrik Ämnets karaktär och 

uppbyggnad, Skolverket a, 2000): 

Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre sammanlänkade, som 
komponenter i större system. Exempel på stora system är de nät som förmedlar gods, energi eller 
information medan vagnar, kraftledningar och datorer är komponenter i dessa system. Ibland är det 
också meningsfullt att definiera delsystem, d v s mellannivåer i systemhierarkin. Genom att studera 
enskilda tekniska lösningar och deras infogning i större system kan eleverna få viktiga insikter i 
teknikens speciella karaktär och villkor. 

 
I avsnittet om bedömningens inriktning i grundskolans kursplan nämns att eleven ska kunna 

analysera och förstå system, vilket jag tolkar som att de ska utveckla ett systemtänkande: 

Bedömningen avser också elevernas förmåga att se samband och processer i en teknisk konstruktion 
eller i ett tekniskt system samt att åskådliggöra och förklara teknik med hjälp av relevanta begrepp, 
principer och bilder.  

 

Vidare anses det viktigt att eleverna ska lära sig om systemets förhållande till omgivningen, enligt 

följande exempel ur gymnasieskolans kursplan för ”Teknik, människa samhälle” under rubrik Mål 

för kursen (Skolverket b, 2000): 

 Kursen skall ge kunskaper om förhållandet mellan människa, teknik, samhälle och miljö.  
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2.3 Behov av forskning inom teknikdidaktik 
Att undervisa om systemtänkande anses viktigt, men vi vet mycket litet om hur eleverna lär sig 

om tekniska system (De Vries, 2003, McCormick, 2004). En review-artikel av De Vries från 2003 

pekar ut bristen på forskning kring elevers uppfattningar om tekniska begrepp som t ex system. 

Han efterlyser undersökningar om elevers vardagsföreställningar och hur undervisningen kan 

ändra dessa uppfattningar. Det konstruktivistiska perspektivet som genomsyrar undervisning i 

naturvetenskap saknas nästan helt i teknikdidaktisk forskning. Dessutom efterlyser han forskning 

om resultatet av undervisning i teknik i klassrumspraktiken. Den största delen av teknikdidaktisk 

forskning berör innehåll i kursplaner. I likhet med De Vries efterlyser McCormick studier om 

elevers förståelse för systemtänkande (McCormick, 2004). Han efterfrågar också undersökning 

om i vilka situationer som systemtänkandet kan användas av eleverna.  

 

I en rapport över svensk teknikdidaktisk forskning efterlyser även Hagberg&Hultén mer forskning 

om lärande och undervisning i teknik, d v s vad som sker i klassrummet, t ex effekten av 

undervisningssekvenser (Hagberg&Hultén, 2005). Det saknas idag kunskap om hur elever 

uppfattar tekniska begrepp, vilket de anser är ett hinder för att utveckla undervisningen i teknik.   

2.4 Didaktisk forskning om tekniska system 
I litteraturen har jag inte funnit någon studie om elevernas vardagsuppfattningar om tekniska 

system. Jag redovisar nedan ett fåtal teknikdidaktiska studier som behandlar hur undervisning om 

tekniska system kan tänkas organiseras. Jag inleder med en studie av tekniska system i 

styrdokument i ett internationellt perspektiv.  

 

Klasander har studerat hur tekniska system behandlas i sex länders kursplaner (Klasander, 2006). 

Dessa länder är Sverige, USA, Holland, Skottland, Nya Zealand och England. Han har lyft fram 

fem ämnesfokus, som talar om vad eleverna ska lära sig om system och hur de ska lära sig enligt 

de samlade styrdokumenten: 

 1. Systemets storlek / komplexitet   

 2. System som samlade komponenter 

 3. Komponenternas samband  

 4. Interaktion med omgivningen  

 5. Produktion   

De två ämnesfokus som dominerar i den svenska kursplanen är ”Komponenternas samband” och 

”Interaktion med omgivningen”. Att undervisa om systemets interaktion med omgivningen 
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innebär både att belysa den enkelriktade påverkan från tekniken på människan, samhället och 

naturen, samt växelverkan mellan teknik och människors behov. I Sverige finns en pragmatisk syn 

på begreppet system då kursplanen likställer system med de fysiska system som ska ingå i 

undervisningen, t ex energisystemet.  

 

Att undervisa om tekniska system är centralt enligt samtliga sex länders kursplaner. Enligt 

Klasander saknas dock en enhetlig syn på systembegreppet. Exempelvis skiljer det sig när 

kursplanerna beskriver hur undervisning om systemgränsen och omgivningen ska belysas. 

Definitionen av omgivningen varierar kraftigt mellan länderna, från att vara naturen eller den 

konstruerade världen till att inkludera människorna i den sociala världen eller att omgivningen 

tillhör själva systemet. Förutom begreppet omgivning är inte heller begreppen komponent, 

delsystem och produkt entydigt definierade. Slutligen efterlyser Klasander starkare förankring i 

senare tids systemteori om socio-tekniska system med tillhörande begrepp och modeller i form av 

systemdiagram.  

 

Undervisning om tekniska system kan delas in i tre didaktiska perspektiv (Ingelstam i 

Ginner&Mattsson (red.), 1996, s 145): historiskt, från enklaste komponent till system samt med 

hela systemet som utgångspunkt. Enligt Ingelstam är det viktigt att växla perspektiv för att lyfta 

fram systemens karaktär. Som exempel tar han upp att följa den historiska utvecklingen från 

uppfinning av en produkt till det framväxta systemet, t ex elsystemet. Dessutom föreslår han att 

undervisningen kan följa exempelvis komponenten toalett vidare till hela vatten- och 

avloppssystemet alternativt att utgå från helheten i elsystemet och arbeta sig inåt mot 

komponenterna.  

 

Blomdahl föreslår en utbildningsfilosofi med målet att eleverna ska lära sig att betrakta världen på 

ett nytt sätt genom s k teknikre-presentation (Blomdahl, 2006). Detta ska göras genom att 

tydliggöra komponenter och system och betrakta dem ur olika perspektiv. Undervisningen bör 

utgå från elevernas konkreta erfarenheter av teknik i vardagen. Tekniken är ett mänskligt redskap 

och det är viktigt att eleverna lär sig att reflektera över teknik som ett socialt fenomen. 

 

Nedan presenterar jag ett antal didaktiska studier från andra skolsystem än det svenska, vilka tar 

upp tekniska system i teknikämnet. I litteraturen har jag endast funnit en studie som behandlar 

resultatet av undervisningen om tekniska system i klassrummet. Ett helhetsperspektiv på system 

användes vid undervisning om produktutveckling i ämnet ”teknik för alla” i en förstaårsklass på 
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ett universitet i Israel (Frank, 2005). På detta sätt kunde ett stort ämnesområde i teknik läras ut 

utan att behöva lära ut tekniska detaljkunskaper om delsystemen. Observationer i klassrummet 

visade att eleverna valde att utgå från systemets helhet och dess omgivning som ett första steg i 

lärandet och att de därmed tränade sitt systemtänkande. Enligt Frank kan detta top-down 

perspektiv rekommenderas vid undervisning av elever utan förkunskaper i teknik, eftersom fokus 

läggs på egenskaper hos systemet som helhet och samband mellan delsystemen.  

 

Vad gäller begreppsuppfattning inom teknikämnet har jag funnit en studie av elevers uppfattningar 

av teknikbegrepp inom konstruktion (Davis et al., 2002). Davis har undersökt hur elever uppfattar 

begreppen hållfasthet och stabilitet i en intervjustudie med grundskoleelever i åldern 6 till 13 år i 

Australien. Vid intervjuerna fick eleverna titta på bilder och föremål, bl a en modell av en bro, då 

Davis inspirerats av liknande studier inom naturvetenskapen. Studien visade en ökande grad av 

abstraktion i elevernas beskrivningar av dessa begrepp med stigande ålder, från naiv till mer 

abstrakt beskrivning.  

 

År 2008 planeras en nationell utvärdering av s k technological literacy i USA (NRC, 2006). 

Technological literacy kan jämföras med det motsvarande svenska begreppet teknisk 

läskunnighet, se avsnitt 2.2, s 8. Syftet med utvärderingen är att undersöka behovet av 

teknikundervisning i skolorna samt teknikkunskapen hos den vuxna befolkningen i USA. 

Medborgare med technological literacy anses vara viktiga för det amerikanska samhällets 

utveckling. För den enskilde individen innebär det att han eller hon lättare kan välja och hantera 

teknik i vardagen och därmed får möjlighet att påverka sin livskvalitet. En amerikansk 

medborgare med technological literacy skall kunna känna till, förstå och hantera tekniska begrepp 

och system (s 53). Vidare ska individen kunna kritiskt utvärdera tekniska processer och system,     

t ex kunna felsöka en mikrovågsugn eller en dator. Föreslagna metoder för utvärderingen är bl a 

enkät och interaktivt datorspel.  

 

Hur ska amerikanska elever uppnå delmålet för begreppsförståelse i tekniska system? Shackelford 

beskriver hur en enkel maskinmodell kan användas i teknikundervisningen för att uppnå en 

djupare förståelse för tekniska system, se figur 3 (2004). Genom att studera maskinmodellen 

bygger eleverna upp en uppsättning systembegrepp. Med denna begreppsförståelse som grund kan 

eleverna sedan lättare analysera mer komplexa maskiner och stora socio-tekniska system. Ett 

första steg i modellen är att identifiera maskinens input (information, energi och material) samt 

output (omvandling av information, energi, material). I maskinmodellen identifieras därefter tre 
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delsystem som samarbetar för att utföra ett uppdrag. Modellens sista steg är att bestämma 

systemets övergripande funktion, d v s vad maskinen gör. Maskinens funktion är inte detsamma 

som maskinens output. I ett exempel med en borrmaskin är maskinens övergripande funktion 

bearbetning av material, medan maskinens output kan vara exempelvis omvandling av information 

i styrsystemet och omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi i motorn.  

 

 
Figur 3 Maskinmodell för undervisning om tekniska system Källa: Shackelford et al., 2004, s 9. 

 

McCormick problematiserar undervisning om tekniska system och anknyter till det 

sociokulturella perspektivet för lärande (McCormick, 2004). Att betrakta ett system kräver enligt 

honom att eleverna abstraherar till en systemnivå, vilket troligen är mycket svårt för dem. Att 

abstrahera kräver att begreppet tas ur sitt sammanhang, vilket inte är förenligt med att lärande är 

kontextbundet. Dessutom är all teknisk aktivitet kontextbunden. Ett exempel på svåra 

abstraktioner är att eleverna måste lära sig att skilja på första och andra ordningens input till 

systemet. Första ordningens input, d v s informationen (knapptryckningen), ska skiljas från 

andra ordningens input, d v s energi (el) och material. Liksom Shackelford i avsnittet ovan ger 

McCormick förslag på en förenklad maskinmodell baserad på input-output för användning i 

undervisningen om system.  

 

Slutligen vill jag nämna att systembegreppet och växelverkan mellan delsystem också är 

centralt inom naturvetenskapens didaktik, t ex vid kretsloppstänkande i naturen (Andersson, 
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2001, s. 61, 88). Enligt Andersson har elever svårt att förstå helheten i system. De beskriver 

hellre objekt och händelser än flöden och system.  

2.5 Begreppsuppfattning och vardagsuppfattning 
I följande avsnitt redogör jag kortfattat för begreppsuppfattning i två olika lärandeteorier för att 

därefter presentera intervjumetoden i det sociokulturella perspektivet. Slutligen presenterar jag 

begreppet vardagsuppfattningar.  

2.5.1 Begreppsuppfattning 
Människors föreställningar om omvärlden kan beskrivas med begrepp och modeller. Hur lär sig 

individen dessa begrepp? Enligt en konstruktivistisk syn på lärande är det individens mentala 

processer som konstruerar uppfattningar om begrepp (Imsen, 2000, s 102). Teorin bygger på att 

tänkandet representeras av kognitiva strukturer i hjärnan och att individen söker jämvikt genom 

självreglering. Teorin förutsätter också att människan är nyfiken till sin natur och att omgivningen 

är passiv.  

 

Enligt en alternativ lärandeteori, den sociokulturella teorin, är socialt samspel viktigt för 

individens kognitiva utveckling (Säljö, 2000, s 105). För att förstå innebörden i ett begrepp är 

individen beroende av kommunikation med andra människor. Individen lär genom en 

växelverkan mellan inre kognitiva processer och samspel med människor i omgivningen. 

Verktyg för lärandet är språket och fysiska artefakter. Begreppen skapas och förändras i det 

sammanhang, den kontext, där de används.  

 

Det är centralt i den sociokulturella teorin att kommunikation kommer före tänkande (Säljö, 

2000, s 67). Det inre tänkandet (det inre språket) är dock inte det samma som det yttre talet 

(talspråk) (s 115). Det individen säger eller skriver är beroende av kontexten och motsvarar inte 

helt det inre tänkandet. Detta får betydelse vid utvärdering av didaktiska forskningsmetoder 

som t e x intervju. Det är inte säkert att det är det inre tänkandet som kommer fram i 

intervjupersonens uttalanden. Inom den kognitiva konstruktivismen, däremot, anses att det inre 

tänkandet kommer före kommunikation.  

 

Den kliniska intervjun har använts för att studera individers uppfattningar av begrepp och 

bygger på det konstruktivistiska synsättet. Det antas att det som individen säger är en spegling 

av vad individen tänker. Detta har kritiserats av Schoultz, som hävdar att intervjun är en svår 

metod eftersom den ska betraktas som ett pedagogiskt samtal (Schoultz, 2000, s 58). Elevens 
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tolkning av begreppet beror både av kontexten och de frågor som ställs. I intervjustudier har 

Schoultz studerat elevers uppfattning av naturvetenskapliga fenomen samtidigt som den 

intervjuade har fått hantera de föremål som diskuterats, s k tankestöttor (s 104). Syftet med 

tankestöttan är att placera fenomenet i ett sammanhang. Schoultz har visat att eleven kan 

uttrycka en större förståelse i samtal med en kunnig person samt med hjälp av tankestöttor 

jämfört med ett enskilt skriftligt test (s 78). Exempelvis har kompression av gaser diskuterats 

samtidigt som intervjupersonen betraktat en cykelpump (s 59). Ett annat exempel på denna 

intervjumetod är en studie av begreppsutveckling om ”tankar om ett brinnande stearinljus” 

under 5 år på en grundskola, i vilken informanterna fick hantera föremål i samband med 

intervjun (Helldén i Henriksen E. (red.), 2003).  

2.5.2 Vardagsuppfattningar i ett naturvetenskapligt -didaktiskt perspektiv 
Eftersom det saknas litteratur kring begreppsuppfattning i teknikämnet beskriver jag i detta 

avsnitt hur man ser på elevernas vardagsuppfattningar inom naturvetenskapen. Den 

sociokulturella teorin skiljer mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp (Vygotsky, 1987: 

ref. i Schoultz, 2000, s 26). Ett begrepp kan förstås på olika sätt beroende på sammanhanget, 

kontexten. Vardagsbegrepp utvecklas i vardagslivet, men även spontant i skolan. De 

vetenskapliga begreppen har en mer exakt definition och utvecklas i skolämnena. 

Vardagstänkande och vetenskapligt tänkande kan ses som två olika sätt att förstå samma 

fenomen. Enligt Andersson är det en kvalitativ skillnad på vardagstänkande och vetenskapligt 

tänkande, det kan jämföras med omedvetet respektive medvetet tänkande (Andersson, 2001,  

s 94).  

 

Målet med undervisning i naturvetenskap är att ersätta de vardagliga begreppen med de 

vetenskapliga för att eleverna ska kunna beskriva omvärlden med naturvetenskapens språk. 

Studier har visat att både vardagstänkande och vetenskapligt tänkande eller en blandning av 

dessa används av eleverna när de ska beskriva naturvetenskapliga fenomen (Andersson, 2001,  

s 164). En del elever övergår direkt till ett vetenskapligt tänkande, medan en del övergår gradvis. 

Andra elever tillägnar sig skolans vetenskapliga teori, men behåller parallellt en privat 

vardagsteori (s 131). Många elever går genom skolan utan att förändra sina vardags-

föreställningar om olika fenomen, eftersom de ständigt används i elevernas vardagsliv. För att 

underlätta lärandet är det viktigt att utgå från vardagstänkandet, d v s elevens förförståelse ska 

vara startpunkten (Säljö, 2000,s 230; Andersson, 2001, s 149).  
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3 Preciserat syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att studera elevers vardagsuppfattningar om tekniska system. 

Huvudfrågeställningen är ”Hur talar eleverna om tekniska system?”, med följande underfrågor; 

1. Hur uppfattar eleverna systemens funktion och struktur? 

2. Hur avgränsar eleverna systemen mot omgivningen?   

3. Hur ser eleverna på människans roll i systemen?  

 

I denna studie begränsar jag mig till att undersöka elevernas vardagsuppfattningar om tekniska 

system. En studie av förändring av uppfattning som ett resultat av teknikundervisning är inte 

möjlig att genomföra under den korta tid jag har till mitt förfogade för examensarbetet. Eftersom 

jag inte funnit någon litteratur om elevers uppfattningar om tekniska system anser jag att en studie 

om enbart vardagsuppfattningar ändå kan bidra till kunskapen om hur elever uppfattar de tekniska 

systemen.  

 

4 Metod 

4.1 Val av metod  
För att undersöka elevers vardagsuppfattningar om tekniska system provade jag inledningsvis en 

enkät med flervalsfrågor i en pilotstudie. Syftet med enkäten var att få information om 

fördelningen av elevernas vardagsuppfattningar av systemen inom en klass. En slutsats av 

pilotstudien var att det var svårt att konstruera enkätfrågor om elevernas uppfattningar eftersom 

jag i förväg måste skaffa mig kunskap om deras vardagsuppfattningar. Jag ansåg då att det var 

lämpligare att locka fram dessa uppfattningar från eleverna vid samtal i intervjuer.  

 

Intervju är en kvalitativ metod, vilken ger möjlighet att studera informantens livsvärld genom 

samtal (Kvale, 1997, s 117). Jag valde semi-strukturerad intervju eftersom det är en lämplig metod 

för att studera hur en person tänker om sin omvärld (Bryman, 2002, s 301). Metoden är flexibel 

eftersom den ger möjlighet att byta ordningen på frågorna och att ställa följdfrågor, vilket inte vore 

möjligt vid en strukturerad intervju. Jag ansåg att flexibiliteten vid intervju var viktig vid 

diskussion av de komplexa tekniska systemen. Intervjuerna utfördes enskilt för att ge eleverna 

tillfälle att utveckla sina tankar för att få en uppfattning om individernas tänkande.  

 

Jag använde bilder och föremål som anknyter till de tekniska systemen vid intervjun, inspirerad av 

de studier inom naturvetenskapen som redovisas i avsnitt 2.5.1 ovan. Syftet med föremålen var att 
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vara s k tankestöttor vid samtalet enligt det sociokulturella perspektivet. Föremålet blev en 

utgångspunkt för samtalet och begreppet placerades därmed i ett sammanhang. Eftersom tekniska 

system kunde tänkas vara svåra och komplexa ansåg jag att det var nödvändigt att använda 

tankestöttor för att sätta igång ett samtal med eleverna. 

 

Som ett komplement till att samtala med informanterna ansåg jag att det kunde vara värdefullt 

att be dem skissa sina uppfattningar av systemen på papper, inspirerad av de systemdiagram 

som redovisas i avsnitt 2.1.3, figur 2. Jag tog därför med penna och papper till intervjun. På det 

sättet kunde informanterna förhoppningsvis visa kunskaper om tekniska system som de kanske 

inte kunde uttrycka med ord.  

4.2 Val av tekniska system 
Jag tog upp tre tekniska system i min intervjustudie. Syftet med att använda fler än ett system 

var att med flera system kan man jämföra systemens karaktär. Systemen valdes utifrån att de 

skulle vara kända för eleverna. Att samtala med eleverna blir bara meningsfullt om systemen 

kan relateras till deras vardag. Systemen skulle också vara neutrala. Med neutrala menar jag att 

det skulle vara system som de träffat på i sin vardag, men samtidigt skulle det inte vara system 

som vissa elever hade djup kunskap om. Jag valde följande tekniska system för en studie av 

elevernas vardagsuppfattningar:  

- Tvättmaskinen med angränsande vatten- och avloppssystemet  

- Mobiltelefonsystemet  

- Produktionssystemet aluminiumburken. Beskriv systemet kring produkten! 

 

Jag valde tvättmaskinen eftersom jag gärna vill ta med ett maskinsystem, som jag tror är lättare 

att känna igen för eleven än stora infrasystem. Dessutom ansåg jag att något större tekniskt system 

skulle ingå. Vatten- och avloppssystemet anknyter till tvättmaskinen och är ett stort och 

komplext system där tvättmaskinen är ett delsystem. Mobiltelefonsystemet är ett stort 

kommunikationssystem för samhällets infrastruktur. Tillverkning av en produkt som 

aluminiumburken betraktad som en process är ytterligare ett system som eleverna borde känna 

till.   

4.3 Urval av informanter och etiska aspekter 
Urvalet av informanter var ett bekvämlighetsurval och utgjordes av elever ur år 8 och år 2 på 

gymnasiet som frivilligt ställde upp på enskild intervju. Jag valde elever från både högstadium 

och gymnasium för att kunna göra en jämförelse mellan dessa åldersgrupper. Jag fick tillgång 
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till eleverna genom att jag kontaktade rektor på skolorna och fick genom rektor tillstånd att ta 

kontakt med intresserade lärare.  

 

Genom läraren fick eleverna en vecka före intervjun ett brev till hemmet med information om 

syftet med studien och förfrågan om att delta vid intervjuerna, se bilaga 1. I brevet informerade 

jag även om att deras medverkan skulle behandlas konfidentiellt med fingerade namn för elever 

och skola. Detta innebär att studien uppfyller informationskravet och konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2002, s 440). I brevet talade jag också om att resultaten från studien enbart skulle 

komma att användas i examensarbetet för forskningsändamål. Samtyckeskravet hanterade jag 

genom att be dem som inte ville delta att själva meddela klassens mentor, se bilaga 1. Dessutom 

gav jag eleverna möjlighet att samtycka till eller avböja intervjun när jag efterfrågade frivilliga 

informanter vid ett besök på skolan.  

 

När jag några dagar före intervjun besökte informanterna i klassrummet i helklass förklarade jag 

syftet med studien. Det innebar att jag berättade att jag som blivande lärare ville lära mig hur 

eleverna tänker om teknik i vardagen eftersom det inte finns någon vuxen som vet hur elever 

resonerar om exempelvis mobiltelefonen. Jag betonade att det inte finns något rätt eller fel svar, 

endast olika sätt att se på systemen. Jag berättade också att jag gärna ville spela in intervjun på 

band för att jag skulle kunna komma ihåg allt som sades. I samband med besöket i klassrummet 

efterlyste jag frivilliga elever och fick därmed följande informanter; 

- Sju flickor och fyra pojkar i år 8 från två skolor. 

- Fyra pojkar och en flicka i år 2 på Teknikprogrammet på en gymnasieskola.  

 

Könsfördelningen blev inte jämn i min studie eftersom jag utgick från frivilliga informanter. 

Bland informanterna i år 8 var majoriteten flickor. Mitt intryck var att på hösten i åttan kan 

flickorna vara mer utåtriktade än pojkarna, vilket kan ha bidragit till att fler flickor än pojkar 

anmälde sig till intervjun. I gymnasieklassen på teknikprogrammet fanns bara tillgång till ett fåtal 

flickor varav endast en ville vara med på intervjun.  

4.4 Konstruktion av intervjuguide 
Min uppgift var att konstruera frågor som skulle ge information om elevernas uppfattningar om 

tekniska system. Eftersom det saknas data i litteraturen hade jag inte någon förkunskap om 

informanternas uppfattningar om systemen. Jag valde därför att utgå ifrån de systemteorier jag tagit 
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upp i kapitel 2 och mina frågeställningar när jag skulle konstruera en intervjuguide. Intervjuguiden 

är indelad i teman och visas i bilaga 2. 

 

Här beskriver jag ursprunget till frågorna om systemet tvättmaskinen: Tvättmaskinen är ett 

tekniskt system som behöver resurser för att fungera, s k input, såsom information (trycka på 

knapparna), energi (el) och material (vatten, tvättmedel) och den står i kontakt med stora 

infrasystem som vatten- och avloppssystemet och energisystemet. Tvättmaskinen består av 

delsystem för t ex värmning av vatten och rotation av tvättrumma samt samband mellan delarna, 

såsom drivrem och elektriska signaler. Tvättmaskinen behöver en styrning för övervakning av 

tvättprocessen, i detta fall en mikroprocessor. Resultatet av systemets arbete, s k output, kan 

vara omvandling av information såväl som smutsvatten och ren tvätt. Systemet har dessutom en 

eller flera övergripande funktioner, såsom att vara ett hjälpmedel för människan. Vidare har 

människan en roll som exempelvis användare. Tvättmaskinen har en omgivning som kan bestå 

av vatten- och avloppssystemet, energisystemet, naturen eller bara huset där den står, beroende 

på var man placerar systemgränsen. Liknande betraktelser över struktur och samband kan göras 

för de övriga systemen jag valt för studien.  

 

Jag valde att börja intervjun med att fråga om systemets huvuduppgift, d v s jag utgick från 

helheten, se bilaga 2. I slutet av intervjun planerade jag att be eleverna jämföra de olika 

systemen för att undersöka om de hade ett systemtänkande och om de kunde överföra detta 

tänkande från ett system till ett annat, t ex ”Nu när vi har pratat om tvättmaskinen, kan du se 

några likheter med mobiltelefonens system?”.  

 

Jag beslutade att inte ställa några bakgrundsfrågor till eleverna vid intervjun. Då studien handlar 

om elevernas vardagsförståelse ansåg jag inte att det var viktigt att ta reda på exakt vilken 

teknikundervisning de tidigare fått i skolan. Det är möjligt att de kan ha fått sina uppfattningar om 

system både i skolan, via media eller från familj och vänner.  

4.5 Genomförande av intervjuer 
Enskilda intervjuer genomfördes med informanterna i ett tomt grupprum på deras skola. 

Intervjuerna varade ca 25 minuter och spelades in på band. Intervjuguiden testades i en pilotstudie 

med fem elever i en klass år 8. Jag upptäckte att det gick bra att föra ett samtal med eleverna om 

tekniska system och beslutade därför att låta dessa fem intervjuer ingå i studien. Jag intervjuade de 

fem informanterna i en följd och som ovan intervjuare märkte jag att jag inte kunde hålla 
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koncentrationen under de sista två intervjuerna och de blev därför inte heltäckande. Detta ledde till 

att jag planerade nästa intervjutillfälle så att jag intervjuade endast två informanter per tillfälle. Ett 

fåtal frågor ströks ur intervjuguiden inför de följande intervjuerna.  

 

Som ett komplement till samtalet tog jag med papper och penna och uppmanade eleverna att 

skissa hur de tänkte under intervjun; ”Rita hur du tänker!”. Jag lämnade eleverna att skissa ifred,  

d v s jag ritade inte tillsammans med dem. Alla informanter utom en gymnasieelev skissade på 

min uppmaning under intervjun. Vissa informanter skissade engagerat och självständigt medan 

andra behövde min uppmuntran för att skissa vidare.  

 

Vid intervjuerna använde jag föremål, som jag presenterade för informanterna. Följande föremål 

visades för samtliga informanter; en bild på tvättmaskinen i ett hus, en broschyr med 

mobiltelefoner samt en aluminiumburk med läsk, se bilaga 3. Syftet med föremålen var att skapa 

ett sammanhang för systemen och ge inspiration för samtalet, d v s att vara tankestöttor enligt det 

sociokulturella perspektivet i avsnitt 2.5.1 ovan. Ytterligare bilder visades vid behov för ett fåtal 

elever, då de inte visade någon komponentkännedom om systemet varken genom att skissa eller 

berätta. Dessa bilder var en bild på komponenterna i en tvättmaskin, en bild på vatten- och 

avloppssystemet och en bild på mobiltelefonsystemet, se bilaga 4. Jag ansåg att det var nödvändigt 

att beskriva delsystemen för dessa elever för att göra det möjligt att föra ett samtal om systemet i 

sin helhet.  

 

I följande avsnitt beskriver jag hur dessa extra tankestöttor användes: Bilden på tvättmaskinens 

komponenter (bilaga 4:1) visades för tre av tio elever i år 8, men bilden var inte till någon hjälp i 

samtalet om komponenterna. Jag lämnade då diskussionen om delsystemen i tvättmaskinen och 

gick vidare i intervjun. Bilden på vatten- och avloppssystemet (bilaga 4:2) visade jag för fyra av 

totalt tio elever i år 8 samt en elev på gymnasiet, då de inte kunde berätta om reningsverk och 

vattentorn. En skiss över mobiltelefonsystemet (bilaga 4:3) behövde visas för fyra elever i år 8. Tre 

av dessa fyra informanter kom då på att det fanns mobilmaster i deras närhet, vilket hjälpte 

samtalet vidare.  

 

Informanternas uttalanden är beroende av relationen mellan intervjuaren och informanten 

(Kvale, 1997, s 118). Mitt intryck var att eleverna var positiva till intervjuerna. Flera 

informanter berättade att de tidigare blivit intervjuade av lärarstudenter och att de gärna ville 

vara med i min studie.  
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Det var tydligt att jag var den samtalspartner som ledde samtalet. Även om jag lät elevernas 

svar leda in mot nya teman i intervjuguiden så var det jag som styrde samtalets innehåll. De 

flesta informanterna svarade relativt kortfattat, med en eller två meningar, på mina frågor. Jag 

upplevde trots det att samtalet flöt lätt mellan mig och informanterna. När informanterna 

beskrev systemet och samtidigt skissade talade de flesta mer spontant. De frågor som inte 

användes i samtliga intervjuer har markerats med kursiv stil i bilaga 2. 

4.6 Analys av intervjuer 
Analysen inleddes med att jag lyssnade igenom intervjuerna och antecknade de teman som 

kom upp samt mina spontana kommentarer. Intervjuerna transkriberades sedan två gånger. De 

transkriberades så att dialogen mellan mig och eleverna framträdde tydligt. Det innebar att det i 

stort sett blev en ordagrann transkription, eftersom det kändes viktigt att få med alla ord som 

eleverna använde för att uttrycka sina uppfattningar om systemen. Jag valde att behålla 

elevernas talspråk för att inte gå miste om deras personliga uttalanden av deras 

vardagsuppfattning. I transkriptionen markerade jag därefter uttalanden med färgpennor 

utgående från frågeställningarna och systemteori. Det medförde att jag hittade ett antal teman. 

Under respektive tema letade jag efter mönster och grupperade sedan uttalandena i 

undergrupper av uppfattningar. Det visade sig att vissa uttalanden hörde hemma i fler än ett 

tema. Parallellt med analysen studerade jag elevernas skisser av tvättmaskinens system, 

mobiltelefonsystemet och aluminiumburkens system.  
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5 Resultat  
I detta kapitel presenterar jag vad jag kommit fram till vid analysen av intervjuerna. Resultaten är 

indelade i teman som har grupperats under sex huvudrubriker som delvis motsvarar mina tre 

frågeställningar. De undergrupper av uttalanden jag funnit under respektive tema har markerats 

med fet stil i texten. Jag exemplifierar resultaten med intervjucitat där jag redovisar både frågor 

och svar. Genom att redovisa frågan som framkallade svaret sätter jag informanternas uttalanden i 

sitt sammanhang (Kvale, 1997, s 240). Under respektive temarubrik har jag blandat uttalanden om 

de tre tekniksystemen. Jag inleder med att presentera elevernas uttalanden om öppningsfrågan om 

systemets övergripande funktion. Därefter presenteras de teman som har kommit fram vid analys 

av intervjuerna. 

5.1 Systemets funktion 
Hur uppfattar eleverna systemets funktion och struktur? Jag inledde intervjun med att fråga om 

elevernas uppfattning av systemens funktion i samhället. Resultaten visar att flertalet elever 

främst ser de tekniska systemens funktion ur ett bekvämlighetsperspektiv, i betydelsen att 

systemet underlättar vardagen och ger människan mer fritid. Här beskriver en informant 

tvättmaskinens funktion:  

I: Vilken är funktionen för tvättmaskinen? 
IP: Rena kläder. Man vill ju vara fräsch. /Är det något mer?/  Det underlättar vardagssysslorna.  
(Bengt Gy år 2) 

 
Två informanter utrycker att det ska gå att lita på tvättmaskinen, att den är automatisk: 

I: Hur var det förr i tiden? …… Vad är det som har blivit bättre idag [med en tvättmaskin]? 
IP: Det bästa är att man behöver inte göra så mycket, det är helt automatiskt. 
(Josefin år 8) 

 
Tre informanter tar upp att mobilen ger underhållning, förutom att den underlättar vardagen: 

I: Varför ska man ha en mobiltelefon? 
IP: Ringa mamma när vi inte vet hur jag ska komma hem. Sedan är det roligt med mobilen också. 
(Jesper år 8) 

5.2 Systemets struktur 
Hur uppfattar eleverna systemets struktur? I de flesta fall var det svårt att tala med eleverna i år 8 

om systemens indelning i delsystem och det krävde stöd från intervjuaren:  

I: Vet du vilka delar det finns inuti tvättmaskinen? 
IP: Nej. (IP tittar på en bild av en öppnad tvättmaskin) 
I: Vad är det som gör att trumman går runt? 
IP: Det är väl någon motor som snurrar. 
(Sofie år 8) 
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De flesta av de äldre eleverna på gymnasiet har större kunskap om delsystemen i tvättmaskinen än 

eleverna i åttan. I följande exempel kan informanten namnge flera delsystem i tvättmaskinen; 

I: Vilka system finns i tvättmaskinen? 
IP: Dels kan man bestämma temperaturen. Sedan kan man bestämma trummans hastighet och så 
olika tider på tvättprogrammet.  
(Jens Gy år 2) 

 

Ett fåtal, tre informanter, uttrycker spontant i samtalet att de kan se systemens struktur och det 

kom fram då vi jämförde olika system i slutet av intervjun. Denna elev i år 8 beskriver att hon ser 

ett mönster i systemen och hon uttrycker att systemens delar måste samverka för att bilda en 

helhet:  

I: Ser du några likheter mellan de olika system vi har pratat om, mobiltelefonsystemet och 
vattensystemet?  
IP: Likheten är att det är flera grejer som ska sitta ihop för att det ska funka. Det är inte bara en 
grej som gör att det funkar, utan det behöver olika saker på olika ställen. 
(Josefin år 8) 

 

Med sina skisser visar de flesta elever, även i år 8, att de ser uppbyggnaden av systemen med 

delsystem och komponenter. Detta visar sig tydligare i mobiltelefonsystemet och 

aluminiumburkens system eftersom eleverna hade större kunskap om komponenterna i dessa 

system än i tvättmaskinens system. I bilaga 5 visas representativa skisser av tvättmaskinens 

system (bilaga 5:1), mobiltelefonsystemet (bilaga 5:2) och aluminiumburkens system (bilaga 5:3). 

Elevernas skisser av tvättmaskinens system visar oftast bara maskinen med elsladd och vattenrör 

utan det angränsande vatten- och avloppssystemet.  

 

Aluminiumburkens system med återvinning var välkänt för eleverna och det medförde att det blev 

ett referenssystem för jämförelse med de andra systemen. Samtliga intervjupersoner i båda 

åldersgrupperna kunde snabbt redogöra för och skissa returburksystemet utan mitt stöd men med 

tankestöttning av en läskburk.  

 

Flertalet av informanterna uttrycker ett kretsloppstänkande när de ska jämföra de olika 

systemen.  

I: Nu när vi pratat om de här olika systemen, tvättmaskinen, avloppet och mobilen. Ser du några 
likheter? 
IP: Allting upprepas igen som i ett kretslopp. 
(Jens Gy år 2) 
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Här gör en informant en jämförelse med kretsloppet i naturen: 
I: Finns det något annat tekniskt system i samhället du kommer att tänka på? 
IP: Datorn, Internet, som är tänkt på samma sätt. Även kretsloppet i naturen, med döda djur som 
blir åter igen till levande djur.  
(Gunilla Gy år 2) 

 
Mobiltelefonsystemet beskrivs också som ett kretslopp, men för två informanter är den 
cirkulära processen inte lika tydlig som i de andra systemen. De ser troligen kommunikation 
mellan två komponenter:  

I: Vad finns det för likheter mellan dom här systemen vi har pratat om, tvättmaskinen och 
mobiltelefonens system? 
IP: Skillnader är att i en tvättmaskin går allt runt och hänger ihop. I och för sig det gör det det i 
mobiltelefonen också; Jag tänker när man sänder ut från en mobil så åker det till en annan mobil, 
sedan så kommer det tillbaks. Men ändå, det är annorlunda.   
(Josefin år 8) 

 

5.3 Systemets storlek och systemets gräns mot omgivningen  
Hur avgränsar eleverna systemen mot omgivningen? I detta avsnitt presenterar jag resultaten i tre 

delavsnitt; systemets storlek, människans placering och systemets växelverkan med omgivningen.  

5.3.1 Systemets storlek 
Informanterna beskriver tvättmaskinens och mobiltelefonens system som antingen ett litet eller 

ett stort system. Var placerar eleverna systemgränsen? När de beskriver ett litet system är det 

oftast bara maskinen som är systemet. Informanter både i åttan och på gymnasiet talar om 

tvättmaskinens system som en låda:  

I: Hur stort är tvättmaskinens system? Rita gärna!  
IP: Jag har aldrig direkt tänkt på hur tvättmaskinen är kopplad till alla källor som vattenledningar, 
då blir det väldigt stort. Jag tänker mer som om att det är en liten låda som står i tvättstugan.  
(Jakob Gy år 2) 

 

Några informanter i år 8 avgränsar ett litet system även för mobiltelefonen:  

I: Om vi tittar på den här bilden av mobilens tekniska system, var tycker du att systemgränsen 
går? 
IP: Då tänker jag på en mobil, med ett mikrochip i mobiltelefonen, på baksidan, med en massa 
små grejer som glänser i guld och grönt.  
(Lena år 8) 

 

Majoriteten av informanter informanterna i båda åldersgrupperna talar om ett stort 

sammanhängande system för mobiltelefonsystemet enligt följande exempel (se skiss i bilaga 

5:2): 

I: Hur tänker du spontant om mobiltelefonens system? Hur stort är systemet? 
IP: Det är stort. Det jag har ritat är trettio gånger så stort i hela Sverige.  

 (Jesper år 8) 
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En informant på gymnasiet säger till och med att det inte finns någon rumslig gräns för 
systemet, snarare att systemet består av ett stort antal funktioner: 

I: Hur vill du dra gränsen kring mobiltelefonens system? 
IP: Jag tycker inte att det finns någon gräns. Och snart så blir det ingen gräns, för det blir fler 
funktioner som ingår för varje dag.  
(Jakob Gy år 2) 

 

Tre informanter på gymnasiet ser den lilla kärnan i ett större system. De uttrycker alltså både en 

inre och en yttre systemgräns enligt följande exempel för mobiltelefonsystemet;  

I: Vart går gränsen mellan mobiltelefonsystemet och resten av världen? Peka!   
IP: På ett sätt består det av hela världen. På ett annat sätt är det bara jag och mobilen eftersom det är 

jag som använder mobilen.  
 (Gunilla Gy år 2) 

5.3.2 Människans placering i systemet 
Var finns människan i systemen? Finns hon innanför eller utanför systemgränsen? När jag 

studerar informanternas skisser framkommer att alla inte har ritat gubbar, vilket gör det svårt 

att dra några slutsatser om människans placering i systemen enbart från skisserna. I samtalen 

framkom att de informanter som avgränsar ett litet system som bara tvättmaskinen eller 

mobiltelefonen, anser att människan finns utanför gränsen.  

I: Finns människan innanför eller utanför ditt system [tvättmaskinen]. 

IP: Han eller hon är förstås utanför. (Ritar) 
(Jakob Gy år 2) 

 

De informanter som beskriver att de ser ett stort system placerar människorna innanför 

systemgränsen. Här beskriver en informant att människan finns överallt i mobiltelefonsystemet: 

I: Var kommer människorna in i det här systemet? 
IP: Överallt. Alla människor har mobiltelefoner.  
I: Hur skulle du dra gränsen för mobiltelefonens system?  
IP: Spontant så drar jag in bara Sverige i systemet. 
(Jens Gy år 2)  

5.3.3 Systemets växelverkan med omgivningen 
Systemets växelverkan med omgivningen tog jag upp genom att ställa direkta frågor om 

påverkan när vi pratade om tvättmaskinen. Mina frågor om systemets påverkar på 

omgivningen, inifrån och ut, ledde in flertalet av de tillfrågade informanterna mot 

miljöpåverkan på naturen:  

I: Kan tvättmaskinen påverka världen utanför? 
IP: Ja, det tror jag att den kan. Ja, det vet jag. Det är det här med tvättmedel. Tvättmedlet åker 
iväg med vattnet, det följer med vattnet när det åker ur tvättmaskinen ut i avloppet. Om det är ett 
dåligt tvättmedel, då förstör det naturen genom att förorena vattnet. Då kan det bli algblomning.   
(Stina år 8) 
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När jag frågade om påverkan på systemet från omgivningen, utifrån och in, tog de flesta 

informanterna upp avbrott i energiförsörjningen som ett möjligt problem. Här exemplifierat 

med en informant som definierar tvättmaskinens system som ett litet system, bara maskinen:  

I: Hur kan omvärlden påverka tvättmaskinen?  
IP: Det kan bli ett elavbrott. 
I: Ja, är det något mer som kan påverka tvättmaskinen utifrån? 
IP: Den kan bli förstörd av naturen som kan börja knapra på den. 
(Jakob Gy år 2) 

 

5.4 Människans roll  
Hur ser eleverna på människans roll i systemen? Enligt informanterna har människan flera 

roller. De flesta nämner både den människa som använder systemet och den människa som 

uppfunnit maskinen som viktiga i systemen. Ett fåtal tar även upp de människor som 

arbetar i systemen. Att människan kan vara den som styr över systemet visas i avsnitt 5.5.3 

nedan. 

 
En informant visar följande resonemang kring människans olika roller i mobiltelefonsystemet: 

I: Var tycker du att människan kommer in i det här systemet? 
IP: Jag tycker dom kommer in överallt. Det är vi som har gjort mobiltelefonerna och vi som har 
skapat allt det här så att det har blivit såhär. 
I: Var kommer människorna in i din skiss? Är du viktig? 
IP: Ja, det är ju jag som ska prata med min kompis.  
I: Vilken är den viktigaste människan? 
IP: Den som har uppfunnit telefonen, tror jag.  
(Lena år 8) 

När vi jämför systemen nämner en informant människans roll som en gemensam nämnare: 
I: Om vi jämför de här systemen med varandra, aluminiumburken, tvättmaskinen och mobilens 
system, ser du några likheter? 
IP: Att människan har en viktig roll i allihopa.  
(Bengt Gy år 2) 

 
Det är intressant att samma informant som ovan senare i intervjun säger att han inte kan 
påverka systemet: 

I: Tycker du att du kan påverka systemen?  
IP: Nej, inte jag som enskild individ. 
(Bengt Gy år 2) 
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5.5 Samband i systemet 

5.5.1 Input till systemet 
När jag frågade eleverna vad systemen behöver för att fungera nämner de flesta informanterna i 

första hand energi som input till systemet. Några informanter nämner i andra hand dessutom 

information som input:  

I: Vad behöver tvättmaskinen för att gå? 
IP: Elektricitet och tvättmedel.  
I: Vad behöver den mer? 
IP: Vatten. Och så någon som kan knapparna. För någon måste bestämma över den. 
(Josefin år 8) 

Ett fåtal elever nämner information som nödvändig input före energi: 

I: Vad behövs för att mobiltelefonsystemet ska fungera? 
IP: Förprogrammering i telemasterna för vad dom ska göra om någon ringer ett visst 
telefonnummer, var dom ska söka någonstans. Där behövs ju också elektricitet, ganska mycket 
för att kunna skicka signalerna. 
(Jens Gy år 2) 

 

När jag ställde direkta frågor om gränssnittet mellan människa och maskin såsom ”Hur talar du 

om för mobilen vad den ska göra?” lotsade jag direkt in samtalet på människans kommunikation, 

d v s information som input. Med denna hjälp kunde de flesta informanterna redogöra för hur de 

kommunicerade med mobiltelefonen:  

I: Hur pratar du med din mobil?  
IP: Om man har slagit ett nummer så syns det.   
I: Vilken typ av signaler är det? 
IP: Det är från hjärnan mina signaler kommer. 
(Stina år 8) 

 

En informant på gymnasiet uttrycker att han ser kommunikation mellan människa och maskin 
genom gränssnitt som gemensamt för systemen: 
  

I: Ser du några likheter mellan de olika systemen om du jämför? 
IP: Nästa alla system har gränssnitt så att det funkar med användaren. Och sen så har dom olika 
grejer dom behöver för att kunna fungera; ström är huvudgrejen i nästan alla system.  
(Robert Gy år 2) 

5.5.2 Samband mellan delsystemen  
Elevernas kunskap om sambanden varierade mellan de olika systemen. Det var lättast att 

samtala med eleverna om samband i mobiltelefonsystemet. De flesta informanter kunde berätta 

om någon sorts signaler inom mobiltelefonsystemet; 

I: Tänk att du är på stan och ska ringa din kompis på mobilen. Hur vet din mobil var din kompis 
är någonstans? Rita gärna! 
IP: Det här är min mobil och så söker den och det sänds signaler (ritar).  
I: Vad är det för signaler som sänds? 
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IP: Jag vet inte. Som en walkie-talkie, när man tar plastmuggar och tar ett snöre och så lyssnar 
man. 
 (Lena år 8) 
 

Det var svårare för informanterna att beskriva sambanden i tvättmaskinens system, i synnerhet i 

år 8. Frågan ”Hur vet tvättmaskinen att vattnet är 40 grader?” kunde inte besvaras av alla i år 8, 

vilket visas i följande exempel: 

I: Hur blir vattnet [i tvättmaskinen] 40 grader varmt? 
IP: Det kanske värms upp på något sätt.  
I: Ja. Hur vet tvättmaskinen att vattnet är 40 grader?  
IP: Jag vet inte. 
(Lena år 8) 

 

En elev i år 8 kunde ändå tala om att det behövs någon form av samband mellan delarna för att 

tvättmaskinen ska fungera: 

I: Hur vet tvättmaskinen att det blivit 40 grader varmt? 
IP: Den kanske känner efter med en termometer, som sätter stopp när det behövs. 
(Josefin år 8) 

 
De flesta av informanterna på gymnasiet visade större kunskap om samband enligt följande 
exempel: 

I: Och hur vet tvättmaskinen att det blir 40 grader? 
IP: Det är sensorer. Någon panel där. Det sitter väl en mikrodator i en nyare tvättmaskin.  
I: Vilket språk talar de här delarna med varandra? 
IP: Det är säkert olika. Många är digitala.   
 (Robert Gy år 2) 

 
Här säger en gymnasieelev att även människan är ett samband i aluminiumburkens system:  

I: Vad är det som förbinder de olika delarna i burkens system; ICA-butiken och fabriken? 
IP: Det är människan. Och vägarna.  
 (Bengt Gy år 2) 

 

Informanterna visar även sambanden i skisserna, se bilaga 5. 

5.5.3 Systemets styrning  
Jag har hittat fyra grupper för elevernas beskrivning av systemets styrning. När eleverna 

beskriver vad eller vem som bestämmer och koordinerar i systemen nämner de följande 

gestalter; en människa, ett företag, en hjärna eller en apparat. 

 
Fyra informanter anser att det är människan som styr över både tvättmaskinen och 

mobiltelefonsystemet: 

I: Vem är chef över mobiltelefonsystemet? 
IP: Det är människan. Det är han som bestämmer vart någonstans telefonen ska ringa. 
I: Du säger att det är du som har makten. 
IP: Ja, men det är telefonen som gör jobbet.  
(Bengt Gy år 2) 
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Några informanter, både bland de yngre ur åttan och de äldre gymnasieeleverna anser däremot 

att människan inte har någon makt och att det är företagen som styr systemen:  

I: Finns likheter mellan systemen med styrning och ledning? 
IP: Det är alltid så att den lilla personen, som jag, inte har så mycket att säga till om, utan vi 
måste leva med det här som dom större företagen bestämmer. Reningsverken bestämmer hur 
mycket rent vatten vi får. Sedan bestämmer teleoperatörerna hur mycket man får ringa. CocaCola 
bestämmer säkert, tror jag, läsktillverkningen, det hemliga receptet och så. 
(Jens Gy år 2) 

 

Tre elever ur samma klass i år 8 uttrycker en likhet mellan systemets styrning och styrning av 

systemen i människokroppen, från en hjärna. Här liknar en informant tvättmaskinens styrning 

vid styrningen av en cell, där cellkärnan är hjärnan:   

I: Hur vet tvättmaskinen att det blir 40 grader? 
IP: Om man tänker på en cell så är det själva cellkärnan som är chefen över cellen. Motorn är 
själva chefen över tvättmaskinen. Och så bestämmer den genom de olika programmen. Så åker 
den signalen från hjärnan ner till tvättmaskinen, som är cellen. Cellkärnan tar hand om det och 
delar ut uppgifterna. 
(Stina år 8) 

 

Tre informanter beskriver styrning från en apparat eller en central:  

I: Jag vill be dig dra en gräns runt tvättmaskinens värld. Rita! Hur tänker du? 
IP: Då tänker jag såhär om tvättmaskinens system. Jag tänker hur den fungerar. Inuti 
tvättmaskinen längst upp finns det en liten apparat som bestämmer allting.  
(Lena år 8)  

 

5.6 Systemets gestalt  
Ur resultaten ovan kan jag urskilja några typer av gestaltning av de tekniska systemen. 

Informanterna har beskrivit hur de uppfattar systemet enligt följande: ett kretslopp, en hjärna och 

en apparat. Elevernas visar i sina uttalanden om systemets struktur och i sina skisser att de 

gestaltar systemen som ett kretslopp i avsnitt 5.2 ovan. Systemets gestalt kommer även fram när 

vi samtalar om systemets styrning där de beskriver hur de ser systemets gestalt som en hjärna 

eller som en apparat, se citat med Stina respektive Lena i avsnitt 5.5.3 ovan. Även i samtalen om 

systemens storlek i avsnitt 5.3.1 anser jag att informanterna visar hur de ser systemets gestalt som 

en apparat. Det gäller då de beskriver ett litet system som den fysiska tvättmaskinen eller 

mobiltelefonen, vilket kan betraktas som en apparat. Dessa gestalter är naturligtvis beroende av 

det system som betraktas.  
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6 Metoddiskussion 
En intervju kan betraktas som ett lärtillfälle (Schoultz, 2000, s 210). Under intervjuerna visade 

eleverna att de kunde samtala om system och att de kunde uttrycka mer kunskap om systemen än 

de själva uppgav vid början av intervjun. Det kom fram då vi jämförde flera system i slutet av 

intervjun. Genom att samtala med eleven utmanar jag som vuxen elevernas gränser enligt det 

sociokulturella synsättet (Säljö, 2000, s 120).  

 

Det var tydligt att jag hade makten över samtalet med eleverna. Enligt Kvale sker inte samtalet 

i en intervju mellan två likställda parter (Kvale, 1997, s 118). Det råder en förskjutning i makt 

där intervjuaren bestämmer samtalsämnen och styr genom följdfrågor. Detta stämmer överens 

med min upplevelse av att jag styrde samtalets innehåll.  

 

Jag täckte in många teman i min intervjuguide. Det medförde att det inte blev så djupa samtal 

inom varje tema. Tyvärr tog jag mig inte tid till att ställa tillräckligt många följdfrågor för att 

fördjupa svaren och det är möjligt att jag kan ha missat intressanta reflektioner från 

informanterna. Ibland hoppade jag över följdfrågor i slutet av ett tema eftersom jag ville 

undvika ja eller nej-frågor. Enligt Schoultz är ett lämpligt tempo ungefär en minut per fråga 

(Schoultz, 2000, s 103). Tempot i denna studie blev i genomsnitt betydligt högre. Att ta upp tre 

tekniksystem med omgivande system under en halvtimmes intervju upplevde jag som 

omfattande. Jag anser dock att det var värdefullt att diskutera flera system parallellt under 

intervjun. Det visade sig att eleverna hade lätt för att flytta samtalet mellan de olika systemen 

och det gjorde det möjligt att be dem jämföra systemen, vilket gav intressanta uttalanden.  

 

Vid analys av intervjuerna utgick jag från mina frågeställningar och systemteori. Även min 

intervjuguide var strukturerad efter olika teoretiska perspektiv på system. Det medförde att de 

teman som framkom vid analys till viss del överensstämde med teman i intervjuguiden. Jag tror att 

det var nödvändigt att ställa intervjufrågor med förankring i systemteori. Om jag inte hade gjort 

det hade jag riskerat att inte få några relevanta uttalanden om tekniska systemen från 

informanterna överhuvudtaget.  

 

Hur giltiga är resultaten? Jag stöttade informanterna vid intervjun med tankestöttor i form av 

bilder av produkter, inspirerad av intervjumetoden i det sociokulturella perspektivet (Schoultz, 

2000). För ett fåtal elever visade jag även ett antal bilder av systemens struktur, s k extra 
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tankestöttor, med syftet att stimulera diskussionen om komponenterna. En central fråga i 

studien är elevernas beskrivning av systemets avgränsning mot omgivningen. Här finns en risk 

att jag med de extra tankestöttorna påverkar var informanten väljer att placera systemgränsen 

och hur de gestaltar systemet. Tankestöttorna i min studie får en annan roll än de som använts i 

undersökningar av uppfattning av begrepp inom naturvetenskapen. Ett exempel är Schoultz´ 

studie där jag anser att en tankestötta i form av en cykelpump inte påverkar elevens beskrivning 

av kompression av gaser på annat sätt än att placera begreppet gaser i ett sammanhang 

(Schoultz, 2000, s 59). Användningen av tankestöttor i min studie kan leda till en minskad 

validitet för studien.  

 

Det finns även en risk med att visa bilder på system samtidigt som jag ber eleverna att skissa 

eftersom det är troligt att bilderna påverkat hur eleverna ritar. Detta medförde att skissen inte 

kunde användas som det enda beviset för elevernas uppfattning av systemets storlek. Att låta 

eleverna skissa sin förståelse, att visualisera hur de tänker, visade sig dock vara ett värdefullt 

komplement till ett samtala om systemen. Skisserna underlättade kommunikationen mellan mig 

och eleverna eftersom elevens egen skiss blev en bra referens att jämföra mot i samtalet om 

systemets storlek. Då jag frågade om systemets storlek kunde eleverna svara t ex ”Nej, det är 

större än jag ritat.” Det viktigaste resultatet av skisserna anser jag är att eleverna kunde visa att de 

såg systemets uppbyggnad med komponenter och delsystem.  

 

Jag vill betona att slutsatserna jag drar från resultaten av intervjuerna endast gäller de informanter 

jag studerat och kan inte generaliseras till alla elever.  

 

Enligt det sociokulturella synsättet är det viktigt att skilja på det inre tänkandet och det yttre 

talet. Detta får betydelse vid utvärdering av en intervjuundersökning. Vid en intervju studeras 

vad en individ säger, men det är inte säkert att det är individens tänkande som registreras 

(Säljö, 2000, s 115). Jag kan endast undersöka hur elever talar om systemen och hur de 

visualiserar systemen genom att rita. Däremot kan jag inte uttala mig om deras verkliga 

uppfattningar om de tekniska systemen.  
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7 Resultatdiskussion och slutsats 
Syftet med studien var att undersöka elevernas vardagsuppfattningar om de tekniska system de 

träffar på i sitt dagliga liv. I detta kapitel diskuterar jag mina resultat först utifrån systemteori och 

därefter ur ett didaktiskt perspektiv. Givet begränsningarna i metoden, som jag redogjort för ovan i 

kapitel 6, är mina slutsatser följande:  

 

Denna studie har givit mig värdefull kunskap om elevernas vardagsuppfattningar om tekniska 

system. Jag har fått med mig kunskaper som jag kan använda i framtida undervisning om 

system. Resultaten är även värdefulla av den orsaken att det idag saknas data i litteraturen om 

elevernas vardagsuppfattningar om tekniska system.  

 

Studien visar att det är möjligt att samtala med elever på högstadiet och gymnasiet om tekniska 

system i samhället. Eleverna har god kunskap om tekniska system i vardagen, om man med det 

menar att de har förmågan att se systemets struktur med delsystem, sambanden mellan 

människa och teknik och till en viss grad sambanden mellan de tekniska delsystem som bygger 

upp systemen.  

7.1 Systemets struktur och samband  
Eleverna har lätt för att se mönster och de stora enkla dragen i systemtänkandet. Jag anser att detta 

visar att de, ibland med hjälp av tankestöttor, har ett systemtänkande och kan abstrahera till en 

systemnivå. I skisserna över mobiltelefonsystemet och aluminiumburkens system visar de att de 

ser komponenter i ett kretslopp. Här visar eleverna att de ser ett mönster i systemens uppbyggnad 

och uttrycker därmed att systemets delar måste samverka för att bilda en helhet.  

 

Förutom genom skisser visar informanterna även att de ser strukturen och sambanden i sina 

uttalanden då de uppmanades att jämföra olika system med varandra. Det är intressant att några av 

informanterna påpekar att strukturen i mobilsystemet är annorlunda än i de andra systemen. Den 

cirkulära processen blir troligen inte lika tydlig för informanterna i ett telekommunikationssystem. 

Även om ett system består av endast två delar som är sammankopplade, som i en 

telefonförbindelse mellan två personer, utgör det ett kretslopp eftersom kommunikation sker i 

båda riktningarna (O´Connor&McDermott, 1997, s 26).  
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7.2 Systemets storlek och systemgränsen 
Informanterna talar om antingen ett litet eller ett stort system. De flesta eleverna väljer att 

avgränsa tvättmaskinens system som bara maskinen. Detta kan förklaras av att det är bara 

tvättmaskinen i tvättstugan som är synlig för informanterna i vardagen. Resultaten visar att de 

flesta har liten kännedom om det angränsande vatten- och avloppssystemet, eftersom det är 

nergrävt i marken och dolt bakom husets väggar och golv. Enligt Ingelstam är det alltför lätt att 

betrakta systemgränsen som slutet på världen (Ingelstam, 2002, s 23).  

 

De flesta av informanterna avgränsar mobiltelefonsystemet som ett stort system. De äldre 

gymnasieeleverna känner till att mobiltelefonsystemet, det fasta telenätet och datasystemen sitter 

ihop och någon beskriver dessutom att det inte finns någon yttre gräns för dessa system. Idag är de 

stora tekniksystemen för kommunikation sammanbyggda till en infrastruktur. Systemen blir 

därmed svåra att skilja åt vilket leder till ökad komplexitet. Det kan vara lätt att säga att ”allt 

hänger ihop” (Ingelstam, 2002, s 23). Det är då extra viktigt att dra systemgränser för att få en 

överblick vid analys och för att kunna orientera sig i samhället.  

 

Det är intressant att några av de äldre eleverna beskriver både en inre och en yttre systemgräns för 

mobiltelefonsystemet, vilket är naturligt då man ritar systemkartor enligt Waring (1996, s 38). Det 

är betraktaren som avgör hur systemgränserna ska dras.   

7.3 Människans roll 
Informanterna ser människorna i systemen och de beskriver människor i samarbete med 

tekniken. Ibland är människan som användare en komponent i systemet, som i mobiltelefon-

systemet och i aluminiumburkens system. Ibland finns människan utanför systemgränsen, t ex 

som användare till tvättmaskinen.  

 

Användarperspektivet genomsyrar studien. Informanterna säger att människan har en viktig roll 

som användaren av tekniken, men också som den människa som är chef och styr systemet. Det 

tekniska systemet finns alltså till för människan eftersom det är vi människor som har nytta av det. 

Användarperspektivet kommer också fram när de flesta beskriver att systemens övergripande 

funktion är att ge människan mer fritid, d v s tekniken är ett hjälpmedel i enlighet med Blomdahl 

och Ginner (Blomdahl, 2006; Ginner i Ginner& Mattsson (red.), 1996).  
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Det är intressant att många informanter beskriver att människan har en viktig roll som skapare 

av teknik, som uppfinnare. Det tyder på att de har kunskap om teknikens tillkomst och förstår 

att den utvecklats av människan.  

 

De yngre eleverna i åttan anser att det är människan som har makten och bestämmer över maskinen. 

Några av de äldre gymnasieeleverna anser däremot att människan inte har någon makt och att det är 

företagen som styr, t ex när de nämner finansiärer och operatörer till mobiltelefonsystemet. De äldre 

eleverna är därmed medvetna om vem som har makten i de stora socio-tekniska systemen. Detta är i 

enlighet med Hughes som i sin systemmodell beskriver hur finansiärer och intresseorganisationer 

strävar efter att kontrollera och behålla makten över de stora infrasystemen. Enligt Ingelstam finns 

det en risk att eleverna får för stor respekt för systemen och tror att tekniken i samhället inte går att 

påverka (Ingelstam i Ginner&Mattsson (red.), 1996, s 147).   

7.4 Systemets gestalt  
Informanternas beskrivning av systemets gestalt påverkas troligen av var de placerar 

systemgränsen och av hur de föreställer sig systemets styrning. Ingelstam tar upp att systemet i 

praktiken ofta avgränsas av den aktör som kontrollerar systemet, vilket jag tolkar som att 

uppfattningen av styrningen kan påverka hur vi upplever systemets gestalt (Ingelstam, 2002, s 

22). Uppfattar eleverna systemen som fysiska föremål eller mentala eller verbala modeller? 

 

Tre elever ur samma klass i år 8 uttrycker en likhet mellan systemets styrning och styrning från 

en hjärna. Här är det troligt att de är inspirerade av undervisning om människokroppen i 

biologiämnet, men det är intressant att de drar denna parallell. Detta stöds av äldre systemteori 

där Wiener pekade på likheten mellan systemen i människokroppen och en maskin. Hjärnan är 

exempel på en verbal modell och enligt Ingelstam är människan och hjärnan den vanligaste 

hjälpföreställningen för verbala modeller av system (Ingelstam, 2002, s 128).  

 

De flesta eleverna uttrycker ett kretsloppstänkande med ord eller genom att rita när de beskriver 

systemen i en mental modell. Detta är i enlighet med O´Connor&McDermott som hävdar att 

systemtänkande innebär att tänka cirkulärt snarare än att tänka linjärt, eftersom systemet fungerar 

genom återkoppling (O´Connor&McDermott, 1997, s 26).  

7.5 Skillnader mellan informanterna i år 8 och gymnasiet år 2 
Jag vill här presentera några skillnader i uppfattning mellan elever i år 8 och gymnasieeleverna. 
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Gymnasieeleverna visar genomgående en större komponentkännedom än eleverna i år 8. De 

svarar mer utförligt och uttrycker sig mer koncist om systemen. De har också lättare att samtala 

om sambanden i systemen än de yngre eleverna; t ex om elektriska signaler och mekaniska 

samband. Enligt avsnittet 7.3 ovan om makt visar de att de är mer medvetna om de ekonomiska 

system som styr och kontrollerar de stora tekniska systemen.  

 

De yngre eleverna är däremot mer spontana och fantasifulla när de beskriver tekniken. De 

associerar i högre grad, som när de använder sin fantasi då de beskriver systemets gestalt. Jag får 

också intrycket att de yngre informanterna lär sig något om system under intervjuns gång och 

kommer till insikt (jmfr Säljö, 2000, s 120).  

7.6 Didaktik  
Det har varit lärorikt för mig att betrakta de tekniska systemen genom elevernas ögon. Det ger 

uppslag till hur jag kan organisera undervisningen om tekniska system i framtiden utgående 

från elevernas vardagsuppfattningar. Förhoppningsvis kan studien ge uppslag även till andra 

lärare.  

 

I min framtida undervisning om system vill jag betona enkelheten i systemtänkandet. 

Systemtänkande är ett verktyg för att beskriva den konstruerade verkligheten på ett förenklat 

sätt, d v s ett hjälpmedel för att göra samhället begripligt för eleverna. I studien har eleverna 

visat att de lättare ser de stora enkla dragen i systemtänkandet då de jämför olika systemen. Vid 

undervisning kan det därför vara kraftfullt att be eleverna att jämföra systemen. Här kan det 

vara en fördel om systemen för jämförelse har en helt annan karaktär än det tekniska systemet 

och därmed andra typer av samband såsom elektriska signaler i nervtrådar eller kommunikation 

mellan människor. Ett exempel på ett biologiskt system är människokroppen som har en tydlig 

styrning från hjärnan och där återkoppling framträder tydligt. Ett annat förslag på system för 

jämförelse är ett mjukt system såsom människor som arbetar i en projektgrupp, vilket är ett 

komplext system.  

 

Jag anser att det är viktigt att belysa systemet ur flera perspektiv. Det finns många ingångar till 

en diskussion om ett system. Det är möjligt att börja var som helst i systemet och fortsätta 

samtalet utåt eller inåt. Jag tror att det är lämpligt att börja med helhetsperspektivet i enlighet 

med systemteori, men det är också viktigt att variera perspektiv för att möta fler lärstilar, t ex 

de elever som vill betrakta systemen inifrån och ut genom att bygga från komponenterna.  
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Viktigt för att öka förståelsen och göra modellen tydlig är att definiera systemgränsen och 

identifiera vad som finns i omgivningen enligt reglerna för systemanalys i avsnitt 2.2 ovan. Det 

är också viktigt att tala om att systemgränsen kan flyttas beroende på vem som betraktar 

systemet och syftet med beskrivningen. Det finns inget rätt eller fel i systemanalys.  

 

Enligt McCormick kan det bli för svårt för eleven att abstrahera vid undervisning om system 

(McCormick, 2004, s 35). Jag håller inte med. Jag tror att det är en fördel att presentera en enkel 

modell och att applicera den på olika system, både tekniska och biologiska, för att locka eleverna 

att se det gemensamma mönstret i systemtänkandet. Detta hindrar inte att undervisningen utgår 

ifrån den teknik som eleverna möter och använder i vardagen. Det kan till och med vara värdefullt 

att lyfta fram skillnaden mellan första ordningens input, d v s information och andra ordningens 

input, d v s energi och material i systemmodellen. Jag anser att det är mer pregnant att betona att 

det är människan som sätter igång systemet genom att trycka på knappen, d v s hon ger första 

ordningens input i form av information. Målet är att eleverna ska få med sig mentala modeller och 

verbala modeller för att kunna förstå tekniska system i vardagen.  

 

Förslag till framtida studier:  

I fortsatta studier skulle det vara intressant att göra en kvantitativ utvärdering av elevernas 

uppfattningar om tekniska system med hjälp av enkät eller strukturerad intervju. Med dessa 

metoder skulle man kunna få fram en större mängd data som ger information om fördelningen 

av elevernas uppfattningar både före och efter undervisning.  

 

Vidare skulle det vara intressant att utveckla skisserna som uttryckssätt. Ett förslag är att 

kombinera skiss i enskildhet på tomt papper med intervju. Förslagsvis kan informanten lämnas 

att skissa i lugn och ro under en längre tid och därefter intervjuas utgående från skissen.  

 

Jag valde att inte fråga eleverna varifrån de hade fått sina förkunskaper om tekniska system i 

samband med intervjun. I en större studie med kvantitativ inriktning är det viktigt att ta reda på 

elevernas bakgrund för en utvärdering av deras uttalanden. Följande bakgrundsfrågor kunde vara 

intressanta att ställa i en framtida studie, förutom kön: Bor eleven på landet eller i staden? (Teknik 

kan framstå tydligare på landet), Vad arbetar elevens föräldrar med?, Vilka TV-program om 

teknik har eleven sett och kan koppla till sina kunskaper om system? och Vilka områden i 

teknikämnet har behandlats i skolan?
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Bilaga 1 
Till föräldrar och elever i klass xxx på xxxxxx-skolan 

 
 

xxxxx 061019 
 

Hej, 

Jag heter Anna Örtnäs och läser till tekniklärare på lärarprogrammet i Linköping. I min 

utbildning ingår att göra ett examensarbete. I mitt examensarbete är jag intresserad av hur 

elever tänker och resonerar kring tekniska begrepp i vardagen. T ex hur uppfattar eleven 

mobiltelefonsystemet eller en mikrovågsugn? Syftet med studien är att studera elevernas 

vardagsförståelse och studien är inte kopplad till någon undervisning.  

 

Jag vänder mig därför till er och undrar om ni kan tänka er att eleverna medverkar i en intervju 

kring detta. Jag kommer att be ca 6 st elever att vara med på en intervju för att kunna följa 

deras sätt att tänka mer i detalj. Intervjuerna kommer att göras på skoltid preliminärt under 

vecka xx.  

 

Givetvis är deltagandet helt frivilligt och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

betyder att de uppgifter jag samlar in endast kommer att användas i mitt examensarbete och i 

rapporten kommer jag att använda påhittade namn för skola och elever.  

 

Om ni inte vill att eleven deltar i studien var vänlig meddela lärare xxxxx xxxxx.  

 

Vänliga hälsningar Anna Örtnäs 
 

Om ni skulle vilja kontakta mig nås jag på telefonnummer xxxxx eller mobil nummer yyyyy. 

 

E-post: annaortnas@hotmail.com 

 

 

 



 

Bilaga 2:1 
 

Intervjuguide till tvättmaskinen 
 

Systemets uppgift (öppningsfråga) 
(Jag visar en bild på en tvättmaskin i ett hus med andra apparater, se bilaga Z.)  
 
- Tänk att du skulle flytta hemifrån och köpa en tvättmaskin. Vad vill du att tvättmaskinen ska 
kunna göra? Vad har den för uppgift? 
- Hur var det förr i tiden, hur tvättade man då? (Då tvättade kvinnorna direkt i sjön med såpa 
mitt i vintern.) Vad har blivit bättre sedan dess?  
 
Samband (Input och output, process) 
- Vad behöver maskinen för att den ska kunna göra sitt jobb?  
- Vad lämnar maskinen från sig när den är klar med sitt tvättprogram, vad är resultatet? 
- Vart tar vattnet vägen efter att tvättprogrammet är klart? 
- Elen, vart tar den vägen?  
- Informationen vad händer med den? 
 
Omgivningen, systemgräns, utbyte över systemgränsen 
- Vad är tvättmaskinen beroende av i omgivningen? - Var kommer ”detta” ifrån?  
- Vad finns utanför tvättmaskinens värld?  
- Vart går gränsen mellan tvättmaskinen och resten av världen, omgivningen? Rita! Peka!   
- Vi har pratat om att det finns saker i omgivningen som tvättmaskinen behöver för att köras. 
Men hur påverkar tvättmaskinen sin omgivning?  
- Kan tvättmaskinen påverkas av något i omgivningen? 
 
Människans roll 
- Var finns människan i den här tvättprocessen vi pratar om?  
- Vad gör människan?  
 
Komponentfrågor-delsystem 
- Vilka delar finns inuti tvättmaskinen? Varför finns dom där? Rita! Berätta! 
- Hur blir vattnet 40 grader varmt? 
- Vad driver tvättmaskinen, vad får trumman att snurra? 
- Vad håller ihop maskinen så att den inte faller isär? 
 
Sambandsfrågor, (människa/maskin gränssnitt, feedback, styrning) 
- Tänk att du är ensam hemma och ska tvätta en maskin och står och tittar på alla knapparna. 
Vad betyder det här?  
- Hur vet maskinen att vattnet är 40 grader? 
-Hur vet maskinen när den ska snurra eller ta in vatten? Eller värma?  
- Hur pratar tvättmaskinens olika delar med varandra?  
- Vem är chef över tvättmaskinen? 
 
Avslutande frågor 
 - Nu när vi har pratat om tvättmaskinen, ser du några likheter med något av de andra systemen. 
- Är det några andra system du kommer att tänka på nu när vi har pratat om den här 
tvättmaskinen.  



 

Bilaga 2:2 
 

Intervjuguide till mobiltelefonsystem 
 
Öppningsfråga: 
(Jag inleder med att visa en broschyr med mobiltelefoner.)  
 
 - Vilken mobiltelefon har du?  
 
Systemets huvuduppgift 
- Vad har vi för nytta av mobilerna?     
- När min mormor var liten så fanns det bara en telefon i varje by i Dalarna. Vad har blivit 
bättre idag med mobilerna?  
 
Samband (människa/maskin gränssnitt, feedback, styrning) 
- Tänk dig att du är på stan och ska ringa med mobilen till din kompis. Men hur vet 
mobiltelefonen var din kompis är någonstans med sin mobil?  
- Hur pratar vi människor med mobilsystemet?  
- Hur pratar de olika basstationerna och mobilväxeln med varandra? Vilket språk? 
- Hur talar mobilen om för dig vad som händer i systemet? Hur vet du?  
- Vem leder arbetet och bestämmer i mobilsystemet, vem är chef?  
- När jag är på landet långt ut i skogen kan jag ibland inte ringa med mobilen. Vad är det då 
som händer? 
 
Samband (Input och output, process)  
- Vad är mobilsystemet beroende av i omgivningen?  
- Vad driver mobilen?   
 
Komponent-delsystem 
- Vilka delar måste finnas för att systemet ska kunna fungera?  
 
Omgivningen, systemgräns, utbyte över systemgränsen 
- Vart går gränsen mellan mobiltelefonsystemet och resten av världen? Peka i din skiss!   
- Vad finns utanför mobiltelefonsystemet?  

- Kan du komma ut på Internet från din mobil?  
- När du ringer hem till din mamma då kommer du i kontakt med ett annat system, vilket? 

-  Finns det kontakt över gränsen, ut till världen utanför?  
 
Människans roll  
- Var finns människorna; i eller utanför systemet. Peka! Rita! 
- Vad gör de olika människorna?  
 
Avslutande frågor:  
- Är det något annat system du tänker på eller har kommit på nu när vi har pratat om dom här 
olika systemen? 
 
- Finns det likheter mellan de olika systemen?  



 

Bilaga 2:3 
 

Intervjuguide till produktionssystemet aluminiumburken 
 
Öppningsfråga: 
 (Jag visar en läskburk i aluminium.)   
- Var slänger du aluminiumburkar? 
 
Systemets huvuduppgift 
- Vad är det som är bra med aluminiumburkarna? Varför ska vi ha dom?   
 
Samband (Input och output i produktionsprocessen) och komponentfrågor 
- Rita hur burkens liv ser ut, från början till slut. 
- Rita hur du tänker att tillverkning av aluminiumburkarna går till i fabriken. Berätta! 
- Vad behövs för att tillverka burkarna?  
- Vad kommer ut från fabriken?  
 
Samband-styrning  
- Vad binder ihop de olika delarna i systemet? 
- Hur pratar de olika delarna i returburksystemet med varandra?  
- Vilka/vad bestämmer över burkens system? 
 
Omgivningen, systemgräns, utbyte över systemgränsen 
- Vad är burktillverkningen beroende av i omgivningen?  
- Vart går gränsen mellan systemet och resten av världen, omgivningen? Peka i din skiss!   
- Vad finns utanför returburksystemet?  
- Finns det något i omgivningen som kan påverka hur det går för aluminiumföretaget? 
 
Människans roll 
- Vilka människor finns i det här systemet? 
- Vad gör människorna? 
 
Avslutande frågor:  
- Är det något annat system du tänker på eller har kommit på nu när vi har pratat om det här 
returburksystemet? 
  
- Finns det likheter eller skillnader mellan de olika systemen vi har pratat om?  

  
 
 
 
 
 



 

 Bilaga 3 
Tankestöttor som visades för samtliga informanter vid intervjuerna. 

 
 

 
Bilaga 3:1 Bild på tvättmaskinen i ett hus.  
Källa: Vatten- och avloppssystemet. Tillsyn och skötsel. Statens fastighetsverk. 1998.  
 

 

        
 
Bilaga 3:2 Reklambroschyr med mobiltelefoner       Bilaga 3:3 Läskburk i aluminium. 
från The Phone House. September 2006.          
              



 

Bilaga 4  
Extra tankestöttor som visades för ett antal elever vid intervjuerna, se avsnitt 4.5. 

 

       
 
Bilaga 4:1 Komponenterna i en tvättmaskin.   Bilaga 4:2. Vattnets väg. 
Källa: Hushållsprogram Miele. Augusti 2006.  Källa: Vatten- och avloppssystemet. Tillsyn och 

skötsel. Statens fastighetsverk. 1998.  
 
 
 

 
 
Bilaga 4:3. Mobiltelefonsystemet. 
Källa: Basstationer och radiovågor. En broschyr om hälsa och säkerhet inom mobil 
kommunikation. Ericsson AB. 2000.  



 

 
Bilaga 5:1 

Informantens skiss av tvättmaskinens system. Lena år 8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5:2 
Informantens skiss av mobiltelefonsystemet. Jesper år 8 

 
 
 
 

 
 



 

 
Bilaga 5:3 

Informantens skiss av aluminiumburkens kretslopp. Stina år 8 
 
 
 
 
 

 
 
 


