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Sammanfattning  
Gymnasiereformen GY11 (SFS 2010:2039) innebar flera förändringar för den nationella gymnasieskolan. Ett program som 
förändrades i karaktär och omfattning var teknikprogrammet, ett program nu har en pedagogisk utmaning för befintliga 
och blivande tekniklärare att främst utbilda morgondagens tekniker och ingenjörer - inom kort väntas 18 000 ingenjörer 
behövas i Sverige. Betraktar man examensmålen för teknikprogrammet kan framför allt fyra av de flera ingående aspekter 
sammanfattas till följande utifrån examensmålens egen formulering; "Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga 
att analysera och förstå tekniska system”. 
 
Med det i åtanke så lyfter modern forskning fram att det teknikdidaktiska hantverk som ska förmedlas ut i klassrummen 
gällande diskussioner om system kräver att den undervisande läraren har väl förtrogna kunskaper om tekniska system. 
Som sådant är det den enskilde läraren som med sin ämnesdidaktiska insikt kan avgöra vilka aspekter av tekniska system 
som är av relevans att förmedla, och vart fokus ska vara i undervisningen. 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till den kontinuerliga teknikdidaktiska forskningen kring studien av 
socio-tekniska systemuppfattningar. Därtill finns också syftet att belysa elevers uppfattningar om socio-tekniska system 
som en didaktisk utgångspunkt vid klassrumsundervisningen av och om socio-tekniska system samt modellering av 
system.  
 
Genom en hermeneutiskt inspirerad metod med inslag av kvalitativ textanalys samt bildanalys kunde öppen enkät tas 
fram där informanterna vid teknikprogrammet gavs möjlighet att uttrycka sina uppfattningar i form av ord och bilder som 
svar till olika systemspecifika enkätfrågor. Via studiens författare och dennes förförståelse samt dennes inläsning av 
litteratur på området kunde tolkningar göras enligt den hermeneutiska traditionen. 
 
Således, genom analys av den insamlade informationen kunde studiens författare göra följande slutsats; att utifrån den 
gjorda undersökningen av elevers uppfattningar om tekniska system så existerar det i överlag ett allmänt och holistiskt 
systemperspektiv hos eleverna, vilket också förstärks ju mer förtrogenhetskunskaper eleven har gentemot det system som 
för tillfället betraktas. De didaktiska implikationerna av detta blir då således att undervisande tekniklärare kan utgå ifrån 
att det existerar en viss nivå av systemförståelse hos eleverna i sin undervisning om teknik och tekniska system. 
Avslutningsvis är det min mening att resultatet från den här studien kan ses som en essentiell pusselbit kring den 
allmänna förståelsen om teknikelevers uppfattningar om socio-tekniska system. 
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Sammanfattning 

Gymnasiereformen GY11 (SFS 2010:2039) innebar flera förändringar för den nationella 

gymnasieskolan. Ett program som förändrades i karaktär och omfattning var teknikprogrammet, 

ett program nu har en pedagogisk utmaning för befintliga och blivande tekniklärare att främst 

utbilda morgondagens tekniker och ingenjörer - inom kort väntas 18 000 ingenjörer behövas i 

Sverige. Betraktar man examensmålen för teknikprogrammet kan framför allt fyra av de flera 

ingående aspekter sammanfattas till följande utifrån examensmålens egen formulering; 

"Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system”. 

Med det i åtanke så lyfter modern forskning fram att det teknikdidaktiska hantverk som ska 

förmedlas ut i klassrummen gällande diskussioner om system kräver att den undervisande läraren 

har väl förtrogna kunskaper om tekniska system. Som sådant är det den enskilde läraren som 

med sin ämnesdidaktiska insikt kan avgöra vilka aspekter av tekniska system som är av relevans 

att förmedla, och vart fokus ska vara i undervisningen. 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till den kontinuerliga teknikdidaktiska 

forskningen kring studien av socio-tekniska systemuppfattningar. Därtill finns också syftet att 

belysa elevers uppfattningar om socio-tekniska system som en didaktisk utgångspunkt vid 

klassrumsundervisningen av och om socio-tekniska system samt modellering av system.  

 

Genom en hermeneutiskt inspirerad metod med inslag av kvalitativ textanalys samt bildanalys 

kunde öppen enkät tas fram där informanterna vid teknikprogrammet gavs möjlighet att uttrycka 

sina uppfattningar i form av ord och bilder som svar till olika systemspecifika enkätfrågor. Via 

studiens författare och dennes förförståelse samt dennes inläsning av litteratur på området kunde 

tolkningar göras enligt den hermeneutiska traditionen. 

 

Således, genom analys av den insamlade informationen kunde studiens författare göra följande 

slutsats; att utifrån den gjorda undersökningen av elevers uppfattningar om tekniska system så 

existerar det i överlag ett allmänt och holistiskt systemperspektiv hos eleverna, vilket också 

förstärks ju mer förtrogenhetskunskaper eleven har gentemot det system som för tillfället 

betraktas. De didaktiska implikationerna av detta blir då således att undervisande tekniklärare 

kan utgå ifrån att det existerar en viss nivå av systemförståelse hos eleverna i sin undervisning 

om teknik och tekniska system. Avslutningsvis är det min mening att resultatet från den här 

studien kan ses som en essentiell pusselbit kring den allmänna förståelsen om teknikelevers 

uppfattningar om socio-tekniska system. 



v 

 

Förord  

Jag vill rikta ett stort tack till mina kurskamrater – nya och gamla, som i varje diskussionsstund 

lyckats förmedla intressanta infallsperspektiv och tankar som ständigt utmanat mig samt min 

förståelse för ämnesdidaktik. Därtill vill jag också rikta uppmärksamhet till mina handledare som 

jag haft på mina verksamhetsförlagda utbildningstillfällen – dessa har varit enormt berikande och 

har inspirerat mig till denna studies infallsvinklar.  

Eleverna vid Gnosjöandans Kunskapscentrum gav mig oerhörda mängder input gällande system, 

teknik och framför allt vilka tankegångar som florerar i deras sinnen när de tänker och resonerar 

kring tekniska system. 

 

Ett stort tack riktas också till examinator fil.dr. Anders Magnusson för den givande feedbacken 

längs kursens gång, och till min excellenta handledare – docent Jonas Hallström, som öppnat 

mina ögon för den teknikdidaktiska forskningen. 

 

Gnosjö, 2012 

 

Patrick Schooner 

 

 

 



vi 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 1 

1.1.1 Teknikprogrammet och dess examensmål ...................................................... 1 
1.1.2 System och modeller....................................................................................... 2 
1.1.3 Teknikdidaktik ................................................................................................ 3 

1.2 Begreppsdefinitioner ............................................................................................... 3 

1.2.1 E-handelssystem ............................................................................................. 3 
1.2.2 Återvinningssystem......................................................................................... 4 

1.3 Syfte ......................................................................................................................... 5 
1.3.1 Personlig relevans.......................................................................................... 5 
1.3.2 Vetenskaplig relevans .................................................................................... 6 

1.4 Frågeställning .......................................................................................................... 6 
1.5 Avgränsning ............................................................................................................ 7 

1.6 Disposition ............................................................................................................... 7 

2 Teoretisk översikt ............................................................................................................ 8 
2.1 Didaktiskt perspektiv – Pragmatism ........................................................................ 8 
2.2 Teknik ...................................................................................................................... 9 

2.3 System ................................................................................................................... 10 
2.4 Systemteori ............................................................................................................ 10 

2.5 Socio-tekniska system ........................................................................................... 11 
2.6 Teknikdidaktik ....................................................................................................... 12 
2.7 Uppfattning ............................................................................................................ 13 

3 Forskningsöversikt ........................................................................................................ 14 
3.1 Internationell forskning ......................................................................................... 14 
3.2 Faktorer som påverkar undervisningen ................................................................. 16 
3.3 Teknisk läskunnighet ............................................................................................. 17 

3.4 Erfarenheter och intresse som didaktisk utgångspunkt ......................................... 18 
3.5 Teknik och tekniska system ................................................................................... 18 

3.6 Uppfattning av tekniska system ............................................................................. 19 

4 Metod ............................................................................................................................. 21 
4.1 Vetenskapligt förhållningssätt ............................................................................... 21 

4.2 Analytiskt förhållningssätt ..................................................................................... 22 
4.3 Datainsamling ........................................................................................................ 22 

4.3.1 Öppen enkät ................................................................................................. 23 

4.3.2 Enkätdesign .................................................................................................. 23 
4.3.3 Systemfall 1: e-handel (produktförsäljning) ................................................ 24 

4.3.4 Systemfall 2: återvinning (producentansvaret) ............................................ 25 
4.3.5 Systemfall 3: affärstekniskt kretslopp .......................................................... 25 

4.3.6 Utfall från pilotstudie ................................................................................... 26 
4.3.7 Urval ............................................................................................................ 26 
4.3.8 Genomförande .............................................................................................. 26 
4.3.9 Etiska överväganden .................................................................................... 27 

4.4 Analysmetod och modell ....................................................................................... 27 

4.4.1 Textuell data ................................................................................................. 27 
4.4.2 Visuell data .................................................................................................. 28 
4.4.3 Förförståelsen .............................................................................................. 29 
4.4.4 Modell för dataanalys .................................................................................. 29 



vii 

 

4.4.5 Urval av representativa informanter ............................................................ 30 

4.5 Metoddiskussion .................................................................................................... 30 

5 Resultanalys ................................................................................................................... 34 
5.1 Systemets funktion med avseende på dess resurser ............................................... 34 

5.1.1 Systemfall 1: E-handelssystem ...................................................................... 35 

5.1.2 Systemfall 2: Återvinningssystem ................................................................. 37 
5.1.3 Systemfall 3: Det sammankopplade systemet ............................................... 37 

5.2 Systemets funktion med avseende på dess intention.............................................. 39 
5.2.1 Systemfall 1: E-handelssystem ...................................................................... 39 
5.2.2 Systemfall 2: Återvinningssystem ................................................................. 40 

5.2.3 Systemfall 3: Det sammankopplade systemet ............................................... 40 
5.3 Systemets organisation med avseende på dess internstruktur ................................ 41 

5.3.1 Systemfall 1: E-handelssystem ...................................................................... 41 

5.3.2 Systemfall 2: Återvinningssystem ................................................................. 42 
5.3.3 Systemfall 3: Det sammankopplade systemet ............................................... 43 

5.4 Systemets organisation med avseende på dess externstruktur ............................... 44 
5.4.1 Systemfall 1: E-handelssystem ...................................................................... 45 

5.4.2 Systemfall 2: Återvinningssystem ................................................................. 45 
5.4.3 Systemfall 3: Det sammankopplade systemet ............................................... 46 

6 Diskussion och slutsats .................................................................................................. 47 
6.1 Hur uppfattar elever resurserna inom tekniska system? ........................................ 47 

6.2 Hur uppfattar eleverna intentionerna bakom tekniska system? ............................. 48 
6.3 Hur uppfattar eleverna internstrukturen för tekniska system? ............................... 48 

6.4 Hur uppfattar eleverna externstrukturen för tekniska system? .............................. 49 
6.5 Slutsats ................................................................................................................... 50 
6.6 Förslag till framtida forskning ............................................................................... 51 

7 Källförteckning .............................................................................................................. 52 
 

 

 





1 

 

Del 1 – Studiens utgångspunkter 

1 Inledning 

Gymnasiereformen GY11 (SFS 2010:2039) innebar flera förändringar för den nationella 

gymnasieskolan, bland annat tog man bort möjligheten till specialutformade 

gymnasieutbildningar till förmån för tydligare gymnasiealternativ till de studerande.  

 

Ett program som förändrades i karaktär och omfattning var teknikprogrammet, som från och 

med 2011 nu också erbjuder ett fjärde gymnasieår på försöksverksamhet bland tio 

gymnasieskolor (Skolverket - Tio utbildningar beviljas försöksverksamhet med ett fjärde 

tekniskt år 2011). Det för att stärka det behov av teknisk kompetens som näringslivet 

efterfrågar, ett behov som delvis hämtas från de många pensionsavgångar bland 

yrkeskategorin gymnasieingenjörer.  

 

För att förtydliga detta behov berättar Terje Andersson (Andersson, 2011), VD vid 

Ingenjörssamfundet, att det existerar ett rekryteringsbehov på cirka 18 000 ingenjörer i 

Sverige – det enligt en karläggning som Ingenjörssamfundet tillsammans med 

arbetsförmedlingen genomförde 2010. Sammantaget vilar en pedagogisk utmaning för 

befintliga och blivande tekniklärare att bidra till utvecklingen av morgondagens tekniker och 

ingenjörer. 

1.1 Bakgrund 

Som teknikundervisande lärare med ingenjörsbakgrund ser jag med stort intresse hur 

teknikundervisningen på gymnasienivå kan ge den språngbräda till högre studier som just det 

”nya” reviderade teknikprogrammet har möjlighet till att göra.  

 

Bland gymnasieskolans olika nationella program är det teknikprogrammet som främst ska 

fylla behovet av framtida gymnasieingenjörer (i och med det fjärde teknikåret) samt högskole- 

och civilingenjörer (teknikprogrammet är högskoleförberedande).  

1.1.1 Teknikprogrammet och dess examensmål 

Det intressanta med teknikprogrammet framträder när man studerar examensmålen för 

programmet (Skolverket – Teknikprogrammet). Eleverna ska efter examen främst ha 

kunskaper för vidare högre studier inom främst teknik- och naturvetenskap. För att förbereda 

eleverna till dessa teknikorienterade studier ska eleven enligt examensmålen bland annat 

utvecklat: (1) kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling, (2) i teknik kunna 

undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer, (3) 

ge eleven den kausala förståelsen för teknikutvecklingsprocesser där eleverna förstår hela 

kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle, (4) inom teknikutveckling kunna 

analysera, modellera, simulera samt rimlighetsbedöma, utveckla, se samband och dra 

slutsatser och därtill kunna argumentera utifrån resultat.  

 

Dessa utvalda fyra aspekter kan sammanfattas till följande slutsats som examensmålen tydligt 

beskriver att: ”Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå 

tekniska system”. 
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1.1.2 System och modeller 

Diskursen om systemteori kan ses ha inletts så långt bak i tiden som till den grekiska antiken 

med Aristoteles berömda ord ”helheten är större än summan av delarna (Öqvist, 2008:9).  

 

Detta holistiska perspektiv divergerar tydligt från det atomistiska synsättet som framför allt 

naturvetenskapen anammat (Claesander, 2010) där en helhet kan beskrivas utifrån ett 

strukturerat synsätt på dess beståndsdelar (NE - atomism, 2012). I ett vidare perspektiv har 

systemteori i modern tid använts som analysredskap inom flera tvärvetenskapliga discipliner, 

däribland organisationsteori och ekologi (NE – systemteori, 2012). Inom just 

organisationsteori kan forskare med hjälp av systemteori exempelvis betrakta ett företag som 

en organism - något som påverkas av sin omvärld och som drivs av utveckling för att bättre 

anpassa sig till denna omgivning. 

 

Inom den pedagogiska disciplinen kräver undervisning om tekniska system att den 

undervisande läraren har väl förtrogna kunskaper om tekniska system. När detta omfattande 

kunskapsområde ska förmedlas i klassrumsundervisningen blir systemteori utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv till ett essentiellt redskap, något som kan användas för att utveckla 

kunskapsområdet till ett lärandeobjekt där ämnesdidaktik vävs in med teorier om system 

(Svensson, 2011:50). Den ämnesdidaktiska aspekten avgör vilka aspekter av tekniska system 

som är av relevans att förmedla, och vart fokusen ska vara i undervisningen (ibid). 

 

I ett vidare perspektiv kring systemteori, utgår man framför allt utifrån det faktum att ett 

system inte behöver vara det andra likt, vilket påbjuder då bruket modellering och simulering 

för att gestalta och förklara ett system. Inom systemteorin talar man om modeller som ett sätt 

att visualisera ett givet system genom att konstruera systemet med hjälp av väsentliga 

egenskaper hos ett annat. Det väsentliga med modellering är att det som gäller inom den 

generella beskrivningen av ett system (i form av en modell) bör också vara tillämpligt i det 

reella och betraktade systemet (Gustafsson et al, 1982:26).  

 

Vidare brukar man prata om modelleringsprocessen som det sätt som används för 

konceptualisering (framtagandet av en tankemodell som bygger på modellerarens uppfattning 

och kunskap om systemet) och representera (framtagandet av en modell som representation av 

modellerarens idéer) ett system (där systemet är en avgränsad del av verkligheten). Kritik 

gentemot tankemodeller är att de kan vara godtyckliga och precisa – eftersom en tankemodell 

kan skifta i karaktär och omfattning från person till person utifrån individuella variabler som 

”vilket humör modelleraren hade vid framtagningstillfället av tankemodellen”, ”vilken ålder 

modelleraren har” och framför allt – vilken uppfattning och kunskapsbasis som modelleraren 

har (Gustafsson et al, 1982:27). 

 

Konceptmodellering är något jag provat i min undervisning när vi diskuterat olika 

nätverkssystem inom ramen för nätverksinriktade datorkurser. Beroende på förförståelse och 

behovstolkning har jag sett att olika elever skapar olika lösningar utifrån deras individuella 

inneburna kreativitet. Klassrumsdiskurser om system är ofrånkomligt när det handlar om 

datortekniska ämnen – oavsett om det rör sig om objektorienterad programmering (där 

systematik och modellering tillämpas för att lösa olika problem med hjälp av kod, klasser, 

objekt och olika program) eller konstruktion av körbara persondatorer, diskuterar vi teknik 

utifrån systematik. System och modeller är utifrån mitt perspektiv och lärarerfarenhet ett 

viktigt inslag i undervisningen. 
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1.1.3 Teknikdidaktik 

Det teknikdidaktiska fältet för systemdiskussioner är dock fortfarande på nationell nivå ett 

relativt obeprövat område på gymnasienivå, om än något bättre på grundskolenivå. I överlag 

är det teknikdidaktiska området ett smalt pedagogiskt spår som på senare tid har börjat få en 

ökning i betydelse, bland annat existerar det idag litteratur som specifik vänder sig till 

teknikdidaktiker kring teknikundervisning i form av boken ”Teknikdidaktik” av forskaren  

Veronica Bjurulf, utgiven våren 2011. Dessförinnan fanns boken ”Teknik i Skolan” av Tomas  

Ginner och Gunilla Mattson m.fl., vilket är en antologi med det uttryckliga 

förmedlingsuppdraget att ge perspektiv på teknikämnet och teknik – med utgivningsåret 1996. 

1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 E-handelssystem 

1.2.1.1 Bakgrund 

Stiftelsen för Internet infrastruktur (Rådmark, 2009) ger ut en Internetguide till allmänheten 

där de berättar om hur man kan nå ”Rätt väg till lyckad e-handel”. I skrivelsen berättar 

författaren att e-handel mot konsumenter växer men fortfarande ett relativt nytt fenomen. E-

handel som sådant saknar en distinkt definition, men handlar i princip om mötet på Internet 

där handel sker mellan säljare och konsument ifrån en nätbutik. Den moderna e-handeln tog 

sin början i slutet av 1990-talet, det var ny kanal för konsumenter att idka handel gentemot en 

handlare (ibid). 

1.2.1.2 Från postorder till e-handel 

E-handel kan liknas med traditionell postorder menar författaren – distinktionen kommer när 

utbudet ska redovisas för den tänkta kunden, istället för en tryckt katalog som i fallet med 

postorder visas utbudet virtuellt – oftast med samma utförliga bild och text som från 

postorderkatalogen.  

 

När handlare började närma sig Internet hade de redan vid starten av deras näthandelsbutiker 

redan etablerade led för hur affärsmodellen skulle genomföras gällande kunddatabaser, 

lagerhållning och logistik. Initialt var inte bankerna med i utvecklingen av näthandel, det 

dröjde till efter millennieskiftet innan bankerna lämnade tankegångarna att förbjuda 

internetbetalningar till att acceptera nätbetalning med hjälp av kredit- och/eller kontokort som 

en del av deras nätbaserade tjänster.  

 

Innan det skede fullt ut övervägde bankerna att trycka på handeln med att använda SET 

(Secure Electronic Transactions) som betalningsmodell, men det förkastades av majoriteten 

som ville handla över nätet, det var både dyrt och krångligt att nyttja SET. Idag är 

kortbetalningar och direktbetalningar de vanligaste betalningssätten för näthandel (ibid). 

1.2.1.3 Framgångskriterier för e-handel 

Faktorer som bidrar till framgång med e-handel berättar författaren vidare är tillgången till 

god logistik för produktleverans, säkra betalningssystem för handlaren och konsumenten, 

alternativa betalningssätt, strukturerad butiksuppbyggnad gällande funktion och estetik på 

nätet samt kvalitetssäkring gällande leverans. 

Logistiska lösningar handlar om att hitta bra avtal med leverantörer som kan transportera 

produkter på ett snabbt och bra sätt. Logistiken bör också vara sammankopplad med ett 

affärssystem att order, beställningar, produkter och kunder sorteras samt hanteras rätt. (ibid). 
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Andra leverantörer kan ge näthandlaren säkra betalningslösningar för näthandel. De största 

leverantörerna som erbjuder sina tjänster för näthandel ser till att alla tekniska system är 

ordnade och tillgängliga för näthandlaren. Näthandlaren betalar för tjänsten men får den 

hanterad externt – när handeln sker medlar betalningsleverantören mellan konsument och 

handlare (ibid). 

1.2.1.4 Principerna för nätbutik 

De absolut enklaste nätbutikerna, menar författaren, behöver bara en webbsida, 

kontaktuppgifter samt produktutbudet utplacerat på webbsidan. Beställningar kan då göras 

exempelvis via e-mail utan att webbsidan behöver några extra funktioner. Det här var 

principen för näthandelsbutiker vid millennieskiftet och kort där innan. (ibid). 

 

Idag, menar författaren, består en nätbutik av en webbsida med olika funktioner och 

egenskaper som efterliknar den fysiska affären. Exempelvis bör produktutbudet visas upp 

analogt med hur traditionella butiker exponerar sitt utbud – via skyltfönster eller på andra 

utmärkande sätt. Funktionaliteten måste vara tydlig för att webbesökaren lätt kan navigera och 

hitta det relevanta utbudet. En sökfunktion är kutym och bör finnas. (ibid). 

 

Det mest centrala och mestadels utmärkande för virtuell handel – är varukorgen eller 

kundvagnen som kunden kan placera sina tänkta inköp i. Därefter måste det finnas som i 

traditionell handel en kassa som kunden kan ta sin kundvagn till för betalning. I kassan 

presenteras olika betalningslösningar, via kontokort och liknande eller via faktura, 

direktbetalning mot bank. Med återkoppling till vad författaren tidigare nämnt sker efter 

betalning den logistiska tillämpningen och nyttjandet av ett sammankopplande affärssystem. 

(ibid). 

1.2.2 Återvinningssystem 

Företag som är skyldiga att enligt rådande lagstiftning upprätta producentansvaret vid 

tillverkning av elektronik till försäljning är också skyldiga att se till att dessa produkter när de 

blivit uttjänta också återvinns. Återvinningen kan göras med hjälp av ett strukturerat 

återvinningssystem, antingen en egen, eller i samarbete med exempelvis El-Kretsen.  I en 

folder från ELRETUR (2009) berättas det om ett samarbete som gjort Sverige världsledande 

inom området för insamling av elavfall.  

 

Sen producentansvaret infördes i Sverige 2001 har ett samarbete initierats mellan 

producenterna av elektronik och Sveriges kommuner. Vidare berättas det att sen starten 2001 

har nära en miljon ton elavfall samlats in av det svenska folket. Detta effektiva insamlande har 

gjort Sverige till världsledande på det området, utvecklar foldern vidare. 

 

Såsom samarbetet är utformat ansvarar kommunerna för att anordnar och bekostar fria 

mottagningsplatser för hushållen att lämna sina uttjänta elprodukter. Därefter ansvarar 

producentansvarsbolaget EL-KRETSEN (El-Kretsen i Sverige AB) för att transporterna från 

mottagningsplatserna till återvinningsstationerna där de uttjänta produkterna förbehandlas och 

återvinns enligt gällande lagar (ibid). 

Återvinningssystemet kan sammanfattas till tre principiella steg; insamling, behandling och 

återvinning (ibid). Alla förbrukade elektriska och elektroniska produkter ska samlas in och 

återvinnas, berättar man vidare i foldern när man beskriver återvinningssystemet.  

 

Foldern beskriver själv händelseförloppet i det framtagna kretsloppet på följande vis: 
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Alla förbrukade elektriska och elektroniska produkter ska samlas in och återvinnas för miljöns och 

kretsloppets skull. El-avfall ska lämnas till kommunens bemannade insamling, oftast en 
återvinningscentral (åvc). Producenterna tar sedan hand om dem på ett säkert sätt. Farliga ämnen 

fasas ut ur kretsloppet. Den plast som inte kan återvinnas går till förbränning med energiutvinning, 
vilket ger el och fjärrvärme. Det gäller även trä och tyg. Men det finns även plast som går till material-

återvinning och utgör råvaror i nya produkter. Även glas och metall återvinns. Det pågår även försök 

med att utarbeta metoder så att det kvicksilverhaltiga lyspulvret, som finns i lysrör bland annat, ska 
kunna återvinnas.  När de nya produkterna når butikerna så är kretsloppet slutet.(ELANSVAR, folder) 

I en schematisk skiss illustreras detta återvinningssystem i ett kretslopp. Utifrån ett 

konnotativt perspektiv visas följande: (1) El-produkter finns till försäljning i en ”el-affär”.  

 

Konsumenten handlar dem, brukar dem och väljer sen att gå till en återvinningscentral 

(mottagningsplats). På mottagningsplatsen görs sortering av de olika sorters el-avfall som 

lämnats in. De transporteras vidare till en återvinningsstation där dessa behandlas och 

demonteras. Farligt avfall lämnas och går ur kretsloppet.  

 

Det som är återvinningsbart blir antingen till nya råvaror eller utvinns till energi. Råvarorna 

går till tillverkningsindustrin som sen kan åter tillverka produkter till försäljning via ”el-

affären”, och då tar kretsloppet ånyo en färd runt. 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet är att bidra till den kontinuerliga teknikdidaktiska forskningen genom 

att studera uppfattningarna om socio-tekniska system hos teknikprogrammets elever. Därtill 

finns också syftet att belysa elevers uppfattningar om socio-tekniska system som en didaktisk 

utgångspunkt vid klassrumsundervisningen av och om socio-tekniska system samt 

modellering av system.  

 

Ett bredare resonemang kring vad som menas med socio-tekniska system tas upp i avsnittet 

om "Socio-tekniska system" under studiens kapitel gällande "Teoretisk översikt". 

1.3.1 Personlig relevans 

Som högskoleingenjör inom medie- och kommunikationsteknik med examina från Linköpings 

tekniska högskola vill jag minnas att diskussioner och praktiska laborativa moment kring 

system och systemmodellering ingick som en tydlig röd tråd genom mina studieår.  

 

Att arbeta med system fyller en essentiell funktion i det dagliga arbetet som ingenjör. 

Systemen kan vara allt ifrån maskintekniska automationssystem (exempelvis robotik), 

datorsystem (allt från persondatorer till komplexa internetserverar som skiftar data över 

kontinenter), medicintekniska system (som röntgenapparater till komplexa protesverktyg för 

enskilda funktionshindrade).  

 

Tidigare har jag skrivit ett examensarbete kring en modell för sökmotoroptimering inom E-

handel för min ingenjörsexamen, samt ett magisterarbete kring en utvärderingsmodell för 

etablering av affärskoncept inom ramen för min examen inom entreprenörskap och 

affärsdesign. 

 

Så, modellering och diskussioner kring system (tekniska såväl som socio-tekniska) är något 

som är mig förtroget och ständigt återkommande i mitt professionsutövande som 

undervisande lärare, affärsutvecklare och ingenjör. 
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1.3.2 Vetenskaplig relevans 

Diskussionen fram till idag gällande undervisning av tekniska system visar på bristerna och 

saknaden av det systemiska perspektivet på teknik. På webbplatsen Skolportalen publicerades 

en intervju (2010) med forskaren Claes Klasander och hans syn på teknikundervisningen.  

 

Undervisningen menar han brister i förmedlandet av det teknikämnets systemiska karaktär, då 

fokuseringen handlar mer om komponenterna i ett system än systemet som helhet.  

 

I sin forskning har Klasander studerat hur fenomenet tekniska system förmedlats inom skolans 

undervisning kring teknik. I viss mån menar han har diskursen om system stärkts och blivit ett 

viktigare inslag inom styrdokument (vilken kan ses i examensmålen för teknikprogrammet), 

läromedel och till en viss del i klassrummen.  

 

Dock tillägger Klasander att det existerar fortfarande ett naturvetenskapligt perspektiv i synen 

på teknik. Detta perspektiv inbjuder klassrumsundervisningen till att dissekera system till dess 

beståndsdelar – i likhet med hur man annars arbetar inom den naturvetenskapliga traditionen. 

Det menar han försämrar möjligheterna att undervisa tekniska system och ställer systemen i 

”artefakternas skugga”. 

 

Som sådant menar också forskaren Veronica Bjurulf i sin avhandling ”Teknikämnets 

gestaltningar” (2008) att teknikämnets korta tradition inom skolvärlden att en del av de 

teknikundervisande lärarna som ska kunskapsförmedla teknikämnet saknar erfarenhet som de 

kan relatera till av teknikundervisning från den egna skolgången. Till det berättar Bjurulf att 

en stor del av grundskolans lärarkår som har till uppgift att ge eleverna teknikförståelse saknar 

antingen helt, eller har lite utbildning alls i teknik.  

 

Än tydligare menar också Bjurulf att det saknas verklighetsanknytning i grundskolans 

teknikundervisning, vilket får till konsekvenser i elevernas förståelse för teknik och deras val 

av högre studier kring teknikämnet. 

 

I korrelation till detta påvisas behovet av ytterligare diskussioner kring hur 

teknikundervisningen i allmänhet kan förbättras längs den obligatoriska skolans utbildningsår, 

samt den frivilliga skolans teknikprogram – och i synnerhet inslagen av systemdiskurser kring 

synen på teknik och dess implementeringsområden i samhället. 

1.4 Frågeställning 

I anslutning till studiens syfte blir den övergripande forskningsfrågan ”vilken uppfattning om 

socio-tekniska system har teknikprogrammets elever”. För att förtydliga dimensionerna som 

utgör begreppet uppfattning utgår studien ifrån Maria Svenssons forskning (2011) gällande de 

didaktiska dimensioner av variation av tekniska system som lärandeobjekt; resurs, intention, 

internstruktur, och externstruktur.  

 

Således blir de preciserade forskningsfrågorna följande: 

 
1) Hur uppfattar elever resurserna inom socio-tekniska system? 

2) Hur uppfattar eleverna intentionerna bakom socio-tekniska system? 

3) Hur uppfattar eleverna internstrukturen för socio-tekniska system? 

4) Hur uppfattar eleverna externstrukturen för socio-tekniska system? 
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1.5  Avgränsning 

Den här studien kommer enbart att fokusera på teknikprogrammets elever gällande deras 

uppfattningar om tekniska system. Att teknikprogrammet hamnar i centrum för studien 

härleds från examensmålen för gymnasieprogrammet som tydligt betonar behovet av (som 

elev) kunna förstå tekniska system, tekniska processer samt modeller i syfte att representativt 

beskriva en begränsad del av verkligheten. Studien kommer inte behandla andra intressenters 

uppfattningar av tekniska system, såsom exempelvis lärare, skolledning, eller annan 

administrativ personal vid skolinstitutionerna – detta av utrymmesskäl. Grundskolan fråntas 

också från studien då den (för den här studien) primära fokuseringen vilar på uppfattningarna 

bland eleverna vid den nationella gymnasieskolans teknikprogram. Dock kommer delar av 

studiens teori också åberopa studier som gjorts just på grundskolan som komplement till det 

bristande underlag för den explicita gymnasieundervisningen. De inhämtade resultaten från 

gjorda studier och undersökningar kring teknikdidaktik vid grundskolor och högre lärosäten 

kommer då läggas till översiktsbilden kring den allmänna teknikundervisningen som sker vid 

våra skolor. 

 

Den teori som kommer att användas i studien kommer att behandla nationella och 

internationella studier på hur teknikdidaktiska tillämpningar av kunskapsförmedling om 

tekniska system hanterats historiskt men också hur nuläget ser ut idag för den 

teknikdidaktiska forskningen.  

 

Då det existerar en viss begränsning (med undantag i Anna Örtnäs kandidatuppsats om 

”Elevers vardagsuppfattningar om tekniska system) med undersökningar kring 

elevperspektivet av just tekniska system kommer ett kvalitativt perspektiv tillämpas för att 

avteckna uppfattningarna av tekniska system utifrån studiens frågeställningar. 

 

Av ytterligare utrymmesskäl kommer studien att centreras kring en svensk gymnasieskola och 

dess teknikprogram. Således kommer studien inte göra anspråk på allmängiltighet utan syftar 

till att utöka det vetenskapliga vetandet kring elevperspektivet om just socio-tekniska system.  

 

Hade utrymmet tillåtet det hade en större jämförelsestudie kunnat göras i anslutning till 

kartläggningen av elevers systemuppfattningar mellan exempelvis olika geografiska regioner, 

skillnader mellan olika skolformer (kommunala och friskoleverksamheter) samt kring genus 

(jämförelse mellan killar och tjejers uppfattningar av tekniska system). 

 

Internationell forskning kommer dock att inkluderas som tidigare nämnt, men i syfte att 

bredda förståelsen för systemdiskurser inom skolvärlden. 

1.6 Disposition 

Studien kommer att bestå av tre delar; ”Del I – Studiens utgångspunkter”, ”Del II – Studiens 

utfall”, samt ”Del III – Studiens slutsatser”. Under studiens första del (Del I) kommer 

utgångspunkterna för studien att förtydligas. Studiens andra del (Del II) kommer att behandla 

och analysera studiens empiriska utfall utifrån studiens utgångspunkter. Tredje delen (Del III) 

konkluderar studien med diskussion och slutsatser kopplade till studiens övergripande syfte 

samt studiens fyra frågeställningar. 
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2 Teoretisk översikt 

2.1 Didaktiskt perspektiv – Pragmatism 

Grundtanken inom utbildningsfilosofiska området för Pragmatism är ett påståendes mening 

utgörs av dess praktiska implikationer (NE – pragmatism, 2012). En tydlig företrädare inom 

pragmatismen är John Dewey som genom sitt filosofiska förvärv och praktiska handlande 

inom skolvärlden såg att skolan allt mer abstraherat lärandet samt avsocialiserat den med 

konsekvensen att lärandet reducerats till eleven lyssnar, läser och upprepar kunskap på ett sätt 

går stick i stäv med verkliga erfarenhetssituationer (Dewey, John, 1998:200). 

 

Inom skolundervisningen kring teknik ser Eva Blomdahl (2006) kopplingar till John Dewey 

och hans förespråkande av verklighetsbaserad praktik i lärandet. Blomdahl ser möjligheter i 

att revidera den traditionella teknikundervisningens syfte enligt pragmatismens förtecken, det 

vill säga att undervisningen bör bereda eleverna till att ”kunna reflektera över tekniken som 

ett socialt och kulturellt fenomen” (Blomdahl, 2006:4). I detta beredande bör också den 

undervisande läraren frångå att tanken på att förmedla teknik utifrån tänkt algoritmiskt 

modell, eftersom detta vore enligt Blomdahls tolkning av Dewey något destruktivt för 

undervisningen (Blomdahl, 2006:7). Blomdahl menar vidare, att i Deweys anda, bör vi 

minimera situationer som gör att eleverna blir passiva mottagare av kunskap. Detta kan 

möjliggöras om eleverna med sina erfarenheter och den omvärld de lever i synliggörs i 

undervisningen. Det handlar om, menar Blomdahl genom Dewey, att skolan gör världen 

eleverna lever i synlig istället för att osynliggöra den via verklighetsfrånvarande abstraktion 

(ibid).  

 

Det som ska lyftas fram i lärmiljön där lärare och elev möts är erfarenhet byggs genom 

drivkraft hos eleven – undervisningens problematisering måste ha relevans för elevernas 

verklighet och liv. Den tolkning som Blomdahl gör av Dewey inom diskursen för 

teknikundervisning är att undervisningen kring teknik bör äga rum i själva interaktionen 

mellan den värld som förmedlas i klassrummet, och den reella värld som finns utanför 

klassrummet. Vidare menar Blomdahl att lärandet måste utgå från elevens egna konkreta 

erfarenheter och dennes situation – i och utanför skolvärlden (Blomdahl, 2006:8).  

 

Utgångspunkten i undervisningen bör i teknikundervisningssammanhanget vara 

situationsbaserat kring elevens egen situation – först då försätts eleven i en ”sann 

erfarenhetsituation” (Blomdahl, 2006:9). När detta sker är det lärarens ämnesdidaktiska 

utmaning att utifrån denna utgångspunkt hos eleven utmana elevens tänkande utan att eleven 

mister sin egen fästpunkt i sin situation.  

 

Knutet till Dewey menar också Blomdahl att lärandet sker när eleven utför en aktivitet och 

förstår konsekvenserna av detta – det är då eleven bygger erfarenheter, vilket Dewey kallar för 

”reflekterande tänkande” (Blomdahl, 2006:10). 

 

I Blomdals konklusion om Dewey och den pragmatiska filosofins implikationer på 

teknikundervisningen menar Blomdahl att undervisningen om teknik inte exklusivt handlar 

om laborativa träningar i att bli en tekniker via hantverkskunnande, utan att sätta teknik i ett 

reflekterande perspektiv där eleven teknikanvändning också förstår teknikens konsekvenser 

gentemot människan, samhället och miljön (det vill säga ”tekniskt kunnande”).  
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Det är Blomdahls mening att lärandet kring teknik gynnas av att läraren tar en aktivare roll i 

att förstå eleven, se dennes erfarenheter och situation och forma undervisningen efter detta – 

istället för att inordnas i ett färdigt lärstoff med passivt deltagande från eleven.  

2.2 Teknik 

Den överblick som den historiska skildringen av teknik och tekniska system ger oss har ett 

starkt artefaktperspektiv. Synen på teknik har utifrån den teknikhistoriska traditionen kretsat 

sig kring den skapade tekniken, dess upphovsman – men inte dess kulturella eller sociala 

kontext. Behovet för detta fanns inte då när teknik beskrevs som tillämpad naturvetenskap 

(Mats Bladh, 2006:2). 

 

Men vad är teknik? Utifrån Robert T. Kellers (1972) hänvisning till Charles Perrows 

(University of Wisconsin) historiska definition sprunget ur organisationsteori är teknik 

(teknologi) den handling som utförs på ett objekt i syfte att ändra det med eller utan bruket av 

verktyg eller mekaniska apparaturer. Med objekt menar man också något livlöst, något 

levande eller något liknande. En annan liknande definition ges av Nationalencyklopedin (NE - 

Teknik); ” sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina 

önskningar genom att använda fysiska föremål”. I diskursen om teknik identifierar Bjurulf ur 

Nationalencyklopedins allmängiltiga definition att teknik som sådant reducerats till 

beskrivning fysiska artefakter, vilket i sig inte är fel enligt Bjurulf (2011), men de kunskaper 

och processer som leder till artefakternas skapande uteblir i beskrivningssammanhanget av 

ämnet teknik.  

 

Thomas Ginner, medredaktör för antologin ”Teknik i skolan” (1996:20) vid Linköpings 

universitet ser dock ett allmänt problematiserat förhållningssätt gentemot beskrivningar av 

begreppet teknik. Som sådant menar han, vill man i diskussionssammanhang kräva mer 

precisa definitioner av begreppet teknik än vad man gör med andra begrepp – något som är 

orimligt eftersom språket och ordens innebörd ständigt förändras. Förvisso bör det finnas 

menar han ett ömsesidigt överensstämmande gällande ett begrepps innebörd, men poängterar 

han, det finns ingen precis definition av begreppet som håller en absolut eller evig 

beskrivning. Forskaren Veronica Bjurulf (2008:19) förtydligar detta resonemang med en 

hänvisning till Andersson, Bach samt Zetterqvist och deras uppräkning av mer än 20 olika 

tekniska tillämpningsområden där vart och ett av dessa fält skulle kunna generera olika 

definitionsbeskrivningar av begreppet teknik. Vidare menar hon, i likhet med Ginner, att det 

lämnar ett stort tolkningsutrymme kring vad teknik är. 

 

Relationen mellan teknik och naturvetenskap är påtaglig, det existerar inom den allmänna 

uppfattningen att teknik kan ses som tillämpad naturvetenskap (Bjurulf, 2008:115). Detta är 

ett falsarium menar Ginner (1996:25–26), då teknik som eget fält existerat längre än den 

systematiserade naturvetenskapen. I takt med att den naturvetenskapliga disciplinen 

etablerades inom forskningsvärlden på 1600-talet hade människan i egenskap av konstruktör 

löst behovsområden som krävt planering, byggnationer och andra konstruktioner för att 

hantera olika individuella eller större samhällsliga behovsområden, som exempelvis lösningar 

för långtidslagring av livsmedel, logistik, olika sorters kraftöverföringar etc – allt detta i 

tusentals år innan naturvetenskapen fått vetenskaplig legitimitet. Därtill, naturvetenskap och 

teknik opererar utifrån olika frågeställningar vid dess olika tillämpande. Naturvetenskapen är 

centralt intresserad kring ”varför” saker och ting är som de är, där teknik istället är mer 

pragmatiskt tillrättalagd och syftar till att besvara frågan ”hur” kan vi få det att fungera (ibid). 
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2.3 System 

Det svenska språket innehåller idag flera olika sorters modeord där begreppen system och 

modell ingår (Gustafsson et al, 1982:5). Systemsynsätt är ett sådant, och förklaras med det 

perspektiv som används när man ser på mer komplexa system i vår omgivning (ibid). Genom 

att använda detta synsätt initieras möjligheten till att använda sig av ett tvärvetenskapligt 

förhållningssätt där system kan användas för att metodiskt lösa problem, vilket då kallas för 

systemanalys. Idag existerar det ett behov av att se olika problemområden i vetenskap, 

näringsliv och offentliga verksamheter utifrån ett systemperspektiv – man är intresserad av att 

studera helheten eftersom krav på exempelvis samordning mellan olika verksamhetsdelar ökar 

behovet se helheten framför de enskilda delarna som isolerade företeelser (ibid).  

 

Systemanalyser kan användas kvalitativt vid problemlösning så väl som kvantitativt, där 

professionsområden som matematik och datateknik kan tillämpas för att förtydliga 

tillämpningen och analysen av ett specifikt system. 

 

Men vad är ett system? Lars Ingelstam (2002:19) återberättar en definition som ges av O.R. 

Young (från General Systems Yearbook 1964 nämner Ingelstam), där ett system beskrivs som 

en uppsättning sammanfogade objekt med kopplingar mellan dessa objekt och mellan deras 

attribut. På den direkta frågan om vad ett system är för är ger Ingelstam en förklaring som 

verkar på ett antal olika dimensionella plan. Först och främst menar han består ett system av 

två slags storheter, där dessa storheter beskrivs som komponenter och samband mellan dessa.  

 

För det andra bör det finnas ett syfte för varför just en given mängd komponenter och de 

samband som finns mellan dem valts ut till ett system. Systemsyftet ska då svara på vilken 

helhet som systemet utgör. För det tredje måste man kunna urskilja systemet från dess 

omgivning och övriga världen. Detta kallar han för systemgräns. Därtill menar han att det bara 

i undantagsfall som ett system är så pass slutet att den inte har någon interaktionsmöjlighet 

med övriga världen. För det fjärde, ett minst lika viktigt område vid systemdefinitionen är 

relationen mellan systemet och dess omgivning, då förbindelser kan existera med 

omgivningen behöver dessa redogöras vid systemanalysen. 

Ingelstam (2002:194) berättar också om ett annat systemanalytiskt perspektiv som kallas för 

The Systems Approach med C West Churchman som upphovsman. Där menar Churchman att 

det systemanalytiska förhållningssättet kan formulera till följande listning; (1) sök systemets 

målsättningar och prestationsmått, (2) beskriv systemets komponenter, (3) fastställ vad som är 

omgivningen utifrån de restriktioner som inte kan påverkas, (4) vilka är systemets resurser, 

(5) identifiera ledningen av systemet.  

 

Förhållningssätt skiljer sig ifrån Ingelstams initiala beskrivning av ett system då det explicit 

inte nämner människan roll i systemet lika tydligt som Churchmans metodiska 

tillvägagångssätt vid systemanalys. 

2.4 Systemteori 

Systemteorier som ämnesfält vid analysen av tekniska system ställer sig klar kontrast 

gentemot det positivistiska förhållningssätt som naturvetenskapen påbjuder. Inom 

naturvetenskapliga traditionen präglas forskningsperspektiven utifrån grundtanken om 

atomism och reduktionism, d.v.s. att det är möjligt att förutsäga händelser på en högre 

systemnivå genom att betrakta systemets lägre nivåer (Klasander, 2010:36).  Det kan 

förtydligas med synen på en bilmotor som ett tekniskt delsystem till det övergripande 

huvudsystemet bil. Utifrån ett atomistiskt perspektiv skulle det vara möjligt att förutsäga en 
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motors effekt genom att betrakta energivärdet i bensinmolekylerna som ska initiera motorns 

operativa process – vilket det inte är. Hade istället problemformuleringen vilat i bensinens 

förbränningsreaktion med luft hade det varit möjligt att förutsäga olika tänkbara (samt 

validerbara) resultatutfall. Motorn som tekniskt system är mer komplext än så, eftersom man 

behöver beakta allt ifrån hur information, energi, materia etc. flödar genom systemet för att 

kunna se på relationer mellan ingående värden och utgående resultat (Klasander, 2010:37). 

 

Gustafsson m.fl. (1982:35) förtydligar resonemanget kring bilmotorn och andra mer komplexa 

tekniska system utifrån ett systemanalytiskt perspektiv där modeller användes för att 

representera verklighetens system med två olika tillvägagångssätt. Dessa sätt är beskrivningen 

av ett givet system; den interna respektive externa beskrivning. När man betraktar ett system 

utifrån ett internt perspektiv betraktar man den inre strukturella uppbyggnaden av systemet.  

 

Vid ett extern perspektiv står man utanför systemet och betraktar det i enlighet med analogin 

”black box”, eller som man säger på svenska ”svart låda”. Det här sättet inbjuder 

modelleraren och systemanalytikern att studera det modellavbildade systemet utifrån systemet 

som helhet och hur det beter sig då det påverkas på olika sätt.  

 

Det interna perspektivet använder sig av tillståndsvariabler för att exemplifiera systemets 

egenskaper, exempelvis om systemet är en båt är lämpliga tillståndsvariabler följande; 

position, hastighet och kurs. Vidare berättas det att antalet tillståndsvariabler hos ett system 

kallas för systemets ordning, och variabelvärdena kallas för tillstånd. 

 

Alternativt kan ett system betraktas utifrån dess reaktionsförmåga gentemot ingående stimuli 

med konsekventiellt resultat som operativ följd. Gustafsson m.fl. (ibid) berättat att det externa 

beskrivningssättet intresserar sig enbart för relationerna mellan in-storheter och ut-storheter.  

 

Detta kan exemplifieras med studien av hur en bil i egenskap av ett system reagerar när 

bilföraren ger gas (insignal) och vad det responderande resultatet blir gällande förändring av 

hastighet (utsignal). 

 

Vad som beskrivs utifrån det systemanalytiska perspektivet på system är de komplexa 

relationerna som kräver ett brett perspektiv och angreppssätt när ett system ska avbildas, 

tolkas, och möjliggöras för simuleringar (Gustafsson m.fl. 1982).  

2.5 Socio-tekniska system 

Systemanalys och systemforskning studerar tekniska system där tekniska apparater och 

tekniska samband placeras i det första rummet vid den systematiska studien. I liket med 

Churchmans systemanalytiska tillvägagångssätt belyses också människans centrala roll inom 

tekniska system. Detta leder till det faktum att det tekniska och det sociala inom system är 

nära och beroende av varandra.  

 

Socio-tekniska system är således system som innefattar: (1) tekniskt-materiella komponenter 

och samband, (2) sociala komponenter och samband, samt (3) samband mellan tekniskt-

materiella och sociala komponenter (Ingelstam, 2002:220). 

 

Med detta fås förståelsen för socio-tekniska system som systematisk helhet där det tekniska 

systemet som delsystem och det sociala systemet som delsystem vävs in i varandra på icke-

separerbart sätt. Exempel på sociotekniska tankemodeller är LTS (Large Technical Systems), 

SCOT (the Social Construction of Technological Systems) och även Innovationssystem som 
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har tilluppgift att främja relationerna mellan näringsliv, forskning och stat gällande tillväxt 

och teknikutveckling (ibid). För den här studien tas e-handel och återvinning upp som 

exempel på mer hanterbara (utifrån undervisningsperspektiv) sociotekniska system. 

 

I antologin ”Teknik i Skolan” (1996:133) berättar också Ingelstam om ett sätt att få överblick 

över ett sociotekniskt system, genom att se på det från tre olika dimensioner/delsystem.  

 

Med Gustafsson m.fl tidigare definition på olika betraktningssätt på system menar Ingelstam 

att man börjar betrakta det interna (fysiska) systemet som består av de föremål som systemet 

är uppbyggt av. Det sociala (mänskliga) perspektivet ges inom det som Ingelstam kallar för 

det organisatoriska delsystemet där mänskliga aktörer i form av producenter och 

organisationer ser till att systemet tillverkar något och levererar det som det avser att leverera. 

Den tredje dimensionen är det kontrollerande delsystemet. Detta delsystem kontrollerar att det 

som produceras och levereras uppfyller ställda krav lokalt och globalt, vilket också kan ses 

som det externa perspektivet då man kontrollerar att insignalens relation till utsignalen hålls 

satisfierande. Mellan delsystemen finns samband och des kan man i olika grad fokusera 

beroende på vilken ingång man väljer i systemen. Ingelstam menar att denna uppdelning kan 

vara ett tankeverktyg för att göra systemet mer överskådligt.  

 

Tekniken och människan är sömlöst sammanvävda inom sociotekniska system, det innebär 

också för att förstå tekniken i dagens moderna samhälle ska man inte enbart titta på systemets 

struktur av komponenter, samband och gränser, utan att också att titta på hur teknik, människa 

och samhälle förhåller sig till varandra (Gyberg, Per & Hallström, Jonas, 2009:78). 

Således för den här studien kommer begreppen "tekniska system" användas i samma 

bemärkelse som "socio-tekniska system" 

2.6 Teknikdidaktik 

Med utgångspunkt i den rådande pedagogiska situationen och problematiken kring 

förmedlandet av kunskap kring tekniska system inom teknikundervisningen menar Klasander 

(Skolportalen - Naturvetenskap skymmer sikten för tekniska system, 2010) att det 

pedagogiska fältet för teknikdidaktik är fortfarande relativt nytt i Sverige.  

 

År 1962 började teknikämnet formas till något koncist i skolundervisningen, vilket till en 

början mer handlade om praktiskt arbete som kunde utföras med hjälp av teknik – i formen av 

ett tillvalsämne med verkstadsinriktning (Bjurulf, 2011). Ännu var inte teknikdidaktiken något 

utkristalliserat pedagogiskt fält, utan det skulle dröja till 1980 innan teknik fick status som 

eget obligatoriskt ämne (Klasander, 2009:13) inom den svenska grundskolan. Med LPO 94 

utökades kraven på undervisning kring teknik för lägre åldrarna (år 1 till 9).  Först 

höstterminen 2000 fick teknikområdet statusen att skiljas från att vara en inriktning till det 

naturvetenskapliga programmet till förmån för det nystartade teknikprogrammet. 

 

Den parallella utvecklingen av det teknikdidaktiska fältet och teknikundervisningen fortskred 

allt eftersom nya läroplaner tillkom och etablerades som tillvalsämnet teknik till övergick till 

att behandla generisk teknisk kunskap, sådant som kunde appliceras i olika 

tekniksammanhang, där teknikundervisningen inte enbart reduceras till studie av artefakters 

funktion och form utan också studera tekniska system där artefakterna ingår som 

komponenter. Vad som är viktigt är att istället tala om teknik som system – vilket då inbjuder 

till en beskrivning av teknik utifrån artefakt, kunskap, processer och människor (Klasander, 

2009; Bjurulf 2011). 
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Bjurulf (2011:19) utökar resonemanget med att nämna att beskrivningsfältet för teknik utifrån 

ett artefaktperspektiv återkommer även i undervisningen av teknik i grundskolan. I en 

koppling till Klasanders avhandling om ”Talet om tekniska system” återberättar Bjurulf om 

den kritik som Klasander visar gentemot den befintliga komponentdrivna 

teknikundervisningen. Tekniska system består förvisso av komponenter, men undervisningen 

tenderar att enbart rikta sitt förmedlande fokus kring detta – och då exkludera de andra 

väsentliga delarna i ett tekniskt system, d.v.s. kunskaper om hur artefakterna berör frågor som 

hållbar utveckling, människans roll i systemet och andra möjliga lösningar det tekniska 

system som för tillfället står i fokus i undervisningen. 

 

Maria Svenssons avhandling (2011) knyts an för att förklara tre argument som hon identifierat 

i sin forskning gällande ungdomars uppfattning om tekniska system; bättre brukare av 

föremål, koll på konsekvenserna, samt engagerade elever. De tre faktorerna kan enligt 

Svensson inkluderas i undervisningen för att ge eleverna ett bredare holistiskt perspektiv 

framför den annars mer atomiskt artefaktdriven synen på tekniska system. 

 

Med andra ord bör artefaktens betydelse och användning i teknikundervisningen ställas i ett 

holistiskt perspektiv menar Bjurulf, vilket jämförs mot Roger Säljös tankar där denne berättar 

att: ”Behärskningen av artefakter är en central del av vårt kunnande” (Bjurulf, 2011:23).  

 

Således bör artefakten inom den teknikdidaktiska diskursen studeras som en del av ett system 

där både artefakten och användaren ingår.   

 

Denna syn återkommer i beskrivningen av ”teknisk bildning”, d.v.s. teknisk läskunnighet. 

Utifrån Ingermans perspektiv, utvecklar Bjurulf, handlar teknisk läskunnighet om förmågan 

att använda, hantera, utvärdera och förstå teknik i olika sammanhang där tekniska artefakter 

figurerar. Säljö (2000:239) anknyter till detta genom följande citering: "Den nya tekniken 

bygger in allt mer av våra kunskaper i artefakter och system, och den blir på så sätt alltmer 

kraftfull och sofistikerad", där han menar att kunskaper kring artefakter och dess användande 

förlänger våra mänskliga förmågor - i synnerhet gällande ny teknik och tekniska system. 

2.7 Uppfattning 

I en ämnesrapport från 2005 inom ramen för skolverkets nationella utvärdering av 

grundskolan 2003 nämner författarna det genomgående didaktiska incitamentet för att 

forsknings- och didaktiskt intresserar sig elevers uppfattningar. I skriften menar man att 

”forskningen om elevers uppfattningar och sätt att resonera om naturvetenskapliga fenomen 

har på senare år börjat användas för att utveckla och pröva undervisningssekvenser”, detta 

med bakgrund att det är svårt att förkovra naturvetenskap för eleverna, och att det krävs andra 

strategier för få elever att förstå och uppskatta den naturvetenskapliga vetenskapsdisciplinen 

(Andersson, B; Bach, F; Olander, C. & Zetterqvist, A, 2004:17).  

 

Undersökningsfältet för mänskliga uppfattningar återfinns bland annat inom 

forskningsperspektivet fenomenografi, där fenomenografi intresserar sig för att studera 

människors uppfattningar av olika fenomen. Marton & Booth (2000:146) menar att den 

fenomenografiska forskningens grundenhet är ”ett sätt att erfara någonting” samt att 

variationen i detta erfarande utgör forskningsobjektet. Inom det här forskningsperspektivet 

menar man också att omvärlden som sådan upplevs på lika många olika sätt som det finns 

antalet individer som uppfattar eller upplever omvärlden – trots att de vid studietillfället 

befinner sig i samma situation. Således upplevs världen på kvalitativt unika vis (ibid). Med 

utgångspunkt i det mänskliga lärandet menar man att lärande utgår ifrån hur individen ser, 
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förstår, uppfattar och upplever något, vilket gör det till det centrala inom den fenomengrafiska 

traditionen – att studera individens erfarenheter och uppfattningar av något, eller mer 

specifikt, ett fenomen (ibid). 

 

Distinktioner gällande uppfattningar görs dock när det handlar om vad man vill studera: 

uppfattning om ett fenomen divergerar från uppfattningen av ett fenomen. När det handlar om 

uppfattning om ett fenomen syftar man studera åsikter och värderingar kring det sökta 

fenomenet. Studerar man istället uppfattningen av ett fenomen är istället fokuseringen på 

individens grundläggande förståelse av fenomenet (Uljens, 1989:19) 

 

Ytterligare distinktioner görs av det fenomenografiska förhållningssättet gällande vad och hur 

ett fenomen uppfattas. Marton & Booth (2000:154) berättar om det första och andra 

ordningens perspektiv, där vad ämnar besvara frågan om vad något är (första ordningen) och 

hur ämnas besvara hur något uppfattas vara. Detta kan utvecklas med: första ordningens 

perspektiv, ”vad är e-handelssystem” och andra ordningens perspektiv, ”hur uppfattas e-

handelssystem”. 

 

Som jämförelse gällande synen på uppfattningar och begrepp finns det sociokulturella 

perspektivet. Perspektivet är en annan vetenskapsteori som intresserat sig för lärande och 

individens förmåga att utveckla sig och sin omgivning via kommunikativa färdigheter.  

Centralt är att begrepp är sammanhangs- och kontextbundna när de förmedlas mellan 

individer (Säljö, 2000). Förståelsen för ett begrepp kommer från den sociala interaktionen 

mellan den egna individen och andra, där språk och fysiska artefakter används som 

kommunikativa utgångspunkter (ibid). 

3 Forskningsöversikt 

3.1 Internationell forskning 

Diskursen kring undervisningsämnet teknik har i både nationell och internationell forskning 

tagit sitt avstamp utifrån (1) olika läroplaner, (2) de perspektiv som lärare har kring ämnet 

teknik samt (3) olika plattformsläggande gällande utgångspunkt för diskussion kring vad 

teknik och teknikämnet är för något (Svensson, 2011:23). Samtidigt, när klassrummets inre 

och yttre påverkningsområden studerats har ändock en överhängande del av den nationella 

såväl som den internationella forskningen uppvisat få studier där forskningen intresserat sig 

explicit för elevperspektivet.  

 

Konsekventiellt finns det enbart ett fåtal studier som haft som forskningsobjekt att studera det 

reella lärandet som sker hos barn och ungdomar inom teknikundervisningen (ibid). Bland de 

fåtalet studier återfinns en studie från Australien som haft sitt primära fokus på hur elever 

inom grundskolan begreppsbildar kring teknologi (Davis et al, 2002). Metodiskt valde denna 

undersökning att angripa frågeställningen med utgångspunkten i öppna frågeställningarna och 

ett urval olika teknologiska artefakter (föremål och modeller) som presenterades för eleverna.  

 

Urvalet bestod av 92 deltagare över ett undersökningstidspann på tre månader (ibid). Centralt 

i den här studien var att eleverna presenterades för olika scenarion där de ombads beskriva hur 

olika teknologiska tillämpningar (exempelvis en bra) skulle konstrueras utifrån framför allt 

materialval. Vad forskarna här fann var att elevernas beskrivningar utifrån sin egen 

begreppsbildning av hur olika tekniska artefakter är konstruerade varierade med en 

åldersrelaterad progression kring deras syn på materialval och konstruktion, där de yngre 
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eleverna bistod med enklare resonemang men där de äldre eleverna kunde precisera sina 

resonemang med en abstraktionsnivå som var klart högre än de yngre eleverna.  

 

Slutledningsvis såg de också att undervisningen om teknik och konstruktion bör anpassas till 

elevernas uppfattningar av teknik för att därigenom förbättra lärandeobjekten teknik och 

konstruktion. 

 

I jämförelse med den australienska studien gjordes en annan studie i USA gällande 

jämförelser mellan hur professionella ingenjörer och ingenjörsstuderande tar sig an en given 

teknisk problemställning utifrån konceptualisering (Dixon, 2011). Den aktuella 

problemställningen var att modifiera en motorcykel så att den kunde uppfylla olika typer av 

behov som motorcykelns grundutförande inte direkt kunde satisfiera. Ramen för studien var 

att låta professionella ingenjörer och ingenjörsstuderande under en given tid (1 timme), där 

deltagarna var tvungna att diskutera problemet ”högt”, dvs var tvungna att tala ut sina 

tankegångar allt eftersom de löste det givna problemet, samt att de skulle visualisera sina 

tankegångar med hjälp av tillgängligt anteckningsmaterial. När studien var genomförd kunde 

följande slutledningar dras; (1) klargörande av utgångsläge och schematisk visning, (2) 

analogier (jämförelser andra givna liknande tekniska utgångspunkter), (3) metaforer (i 

avseendet att förklara) – dessa tre diskurskomponenter var ingenjörskonstruktionsmässigt 

kritiska för respondenterna i deras lösningsanförande till den givna problemställningen.  

 

Därtill fann studien att ingenjörsstudenterna i högre grad än de professionella ingenjörerna 

nyttjade sig av analogier och utgångspunktsförklarande i deras sätt att lösningsorienterat finna 

en satisfierande lösning till frågeställningen om modifikationen av den aktuella motorcykeln – 

vilket kan jämföras med de professionella ingenjörer som använder sig mer av sin yrkespraxis 

när de antog sig problemet.  

 

En didaktisk implikation av detta, förklarade studien vidare, var att ingenjörsundervisningen 

måste inhämta ett förhållningssätt till problemlösning där olika metodiker kan användas i 

samband vid olika matematiska och fysikaliska problemframställningar. Detta för att vidga de 

ingenjörsstuderandes perspektiv och problemlösningsingångar den studerande har när denne 

möter olika ingenjörsmässiga tillämpningsområden.  

 

Utan ett sammantaget perspektiv där uppfattningar möter reella verktyg för att lösa 

ingenjörsproblem får eleverna ett begränsat utrymme för att finna konstruktionslösningar av 

högre ordningens konstruktionskvalité. Här är det viktigt, menar studien också, att diskurser 

kring ingenjörsfältet med eleverna inbjuder dessa till studier av övergripande designlösningar 

och mindre på de matematiska och fysikaliska tillämpningarna – som förvisso är en del av 

ingenjörsarbetet men inte det primära när reella problem löses i verkligheten. (ibid). 

 

I ett liknande fall valde man istället utgå ifrån elever inom den finländska skolans årskurs 5 

gällande vilken process eleverna intuitivt utgår ifrån när de samarbetar utifrån en presenterat 

autentiskt baserad teknisk problemställning (Twyford och Järvinen, 2000).  

 

Problemformuleringen baserades på att eleverna skulle visa förståelse för att 

motviktsprincipen kan tillämpas i ett reellt sammanhang – ur vilket en problemställning 

formulerades syftandes till att fånga det processorienterade arbetssätt som eleverna intuitivt 

tog sig an när de använde sig av motviktsteknologi i deras teknologiska konstruktionsarbete.  
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Studien utgick också ifrån att eleverna bar med sig en teknisk förförståelse in i 

problemlösningssammanhanget och där elevernas egna praktika användes för att formulera en 

lösning, en tankemodell kring hur de vill lösa ett givet tekniskt problem.  

 

Vidare visade det sig att eleverna (1) använde sig av olika variabler för att formulera en 

modell, (2) prövning av designidé genomfördes genom olika former av framför allt 

klassrumsledd och kollegial analys. Utifrån ett teknikdidaktiskt perspektiv blir ovanstående av 

ytterst vikt när den undervisande läraren möjliggör undervisning detta perspektiv på 

problemlösning då det syftar till att stärka elevernas förståelse för teknologi.  

 

Vidare kan också kreativitet och upptäckarglädje utvecklas inom den här 

undervisningsformen hos eleverna – under förutsättningen att undervisningens form och 

innehåll håller en autentisk nivå – igen med likhet från omvärldens arbete med reellt tekniskt 

arbete, vilket tydligt återkopplar till den tidigare beskrivna amerikanska studien (Dixon, 2011) 

där de ingenjörsstuderande behöver diskutera reella exempel av tillämpad teknologi för vidgat 

uppfattningsförståelse och lärande. 

3.2 Faktorer som påverkar undervisningen 

I förorden till Veronica Bjurulfs (2008) avhandling ”Teknikämnets gestaltningar” förtydligar 

Bjurulf det faktum att forskningen kring teknikundervisning är liten i omfattning, vilket hon 

återger utifrån sin egen erfarenhet när hon var forskarstuderande – något som 

exemplifieradess med det faktum att anno 2009 var det en begränsad skara doktorander som i 

Sverige har teknikämnet i skolan som sitt forskningsintresse. 

 

I sin forskningsöversikt tar Bjurulf också upp det faktum att det teknikdidaktiska 

forskningsfältet fram till år 2000 mestadels handlat om kursplaner och andra styrdokument 

gällande undervisning inom teknikämnet (Bjurulf, 2008:35). I ett fåtal undersökningar har det 

visat sig att forskningsintresset vilat på det reella undervisandet, vilket Bjurulf nämner som 

den manifesterade läroplanen, samt vad eleverna lär sig (dvs. den levda läroplanen enligt 

Bjurulf).  

 

Detta återknyts i andra avhandlingar med teknikämnet som forskningsutgångspunkt med att 

den teknikdidaktiska forskningen i Sverige är mindre i jämförelse med de internationella 

rönen (Blomdahl, 2007; Klasander, 2010; Svensson, 2011). Det som väcker det 

teknikdidaktiska intresset i nuet i Sverige är studier kring vad som verkligen sker i 

undervisningssammanhanget (Bjurulf, 2008; Blomdahl, 2007; Svensson 2011). 

 

I sin studie väcker Bjurulf viktiga frågor gällande vad som är av betydelse för teknikämnets 

reella mediering i klassrumssammanhang – nämligen; (1) lärarens utbildning (2008:115), (2) 

den fysiska lärandemiljön (2008:116), (3) elevgruppens storlek (ibid). Därtill nämner hon att 

(4) lärarens undervisningspraktika (2008;119) och (5) vilka förmågor som eleverna påbjuds 

utveckla inom teknikämnet också påverkar undervisningen kring teknikämnet (2008:130). 

 

Det essentiella som Bjurulf såg i sin studie gällande lärarens utbildning var att det finns en 

risk i undervisningssammanhanget att teknikämnet bortprioriteras utifrån styrdokumentens 

tillåtande formalia i förmån för den ämneskompetens som den undervisande NO-läraren 

egentligen har. Det innebär att om en lärare saknar teknikkompetens fördelas 

undervisningstiden i förmån för andra NO-ämnen inom ramen för sin (vilket har förekommit i 

studien) kombinerade tjänstgöring med teknik och NO-undervisning. Sammantaget visade sig 
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där att minsta möjliga gjordes för att få in adekvat betygsunderlag enligt kursplanen för teknik 

på grund av bristande lärarkompetens.  

 

Den fysiska lärandemiljön inverkade också på undervisningsinnehållet – där en mer 

tekniktillåtande lärmiljö inbjöd till bättre undervisning då lärarna utnyttjade rummets 

möjligheter i sin lektionsplanering. Elevgruppens storlek inverkade negativt när gruppens 

storlek översteg de resurser som undervisningen tillät d.v.s. lärartid och material. Bjurulf 

menar att gruppstorleken är en kritisk faktor gällande elevernas möjligheter att nå de utsatta 

kunskapsmålen i skolämnet teknik. 

 

Mest slående är den slutsats som Bjurulf tar gällande grundskolans verklighetsförankring i 

teknikundervisning – att den saknas (Bjurulf:164). Det krävs, menar Bjurulf, att om eleverna 

ska utveckla en medvetenhet gällande vikten av utbildning i teknikämnet behöver teknikämnet 

större uppmärksamhet från de nationella utbildningsmyndigheterna. 

3.3 Teknisk läskunnighet 

I USA har man tagit fasta på detta gällande uppmärksamhet kring teknikämnet som något mer 

än bara kunskapsförmedlande av olika tekniska tillämpningar utifrån ett artefaktsperspektiv 

där helheten uteblir. Kring detta finns ”Technological literacy” (”teknisk läskunnighet” på 

svenska) som ett begrepp för diskurser om teknikundervisning och teknikförståelse. I 

publikationen ”Standards for Technological Literacy – content for the Study of Technology” 

(2000) från ITEA (International Technology Education Association) berättar man om behovet 

av att förbättra teknikundervisningen i framför allt USA. Bakgrunden till publikationen är det 

mångåriga arbetet med att samla och definiera den kärna av kunskap som skolåldrarna K 

(jämförbart med svensk förskola) till 12 (sista läsåret på svenskt gymnasium) bör ha med sig 

gällande grundläggande och essentiellt teknikkunnande. Med publikationen finns avsikten att 

skrivelsen ska genomföras och kvalitetssäkra skolåldrarnas teknikundervisning vid samtliga 

lärosäten där undervisning sker för K-12. 

 

Behovet för Technological Literacy (ibid) hämtas från den allt mer teknologikomplexa värld 

vi lever i, med telefoner, television, datornätverk och andra tekniska artefakter som en ökande 

del av världens befolkning använder dagligen. För att hantera dessa tekniska tillämpningar är 

det, som publikationen framhäver, essentiellt viktigt att människor förstår och är bekväma 

med koncepten samt funktionaliteten hos modern teknologi. Samhällsperspektivet i skrivelsen 

betonar också behovet av kunniga samhällsmedborgare som förstår sig på beslut där 

användning av teknik är i fokus, och att detta sker rationellt och ansvarsfullt. 

 

Som begreppsdefinition för Technological Literacy berättar skrivelsen att det är på den 

allmänna teknologins baselement som förståelsen behöver finnas hos eleven. Ett sådant 

baselement är designprocessen, modelleringen, verktyget som ingenjörer, designer och andra 

inom teknikutvecklingen använder sig av för att finna lösningar till problem. Ett annat 

baselement är utveckling och tillverkning där design överförs till en färdig produkt, och där ett 

system tas fram för att möjliggöra produktframställningen. Det tredje baselementet är 

användning och underhåll av en framtagen produkt, faktorer som kan berätta om 

produktutvecklingen varit fruktsam eller misslyckad. Varje led i teknikutvecklingsprocessen 

kräver sina färdigheter och mentala verktyg för förståelse. Därtill menar man också att vid 

sidan om teknikutvecklingsprocessen erfordras det av eleverna att förstå effekterna på andra 

teknologier vid bruket av ett annat, vilken inverkan teknologier får på samhället och miljön 

(ibid).  
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Sammanfattningsvis menar man att teknologi som begrepp definieras som modifieringen av 

den naturliga miljön i syfte att tillfredsställa funna mänskliga behov och önskemål. 

Technological Literacy är således förmågan att använda, hantera, utvärdera och förstå 

teknologi (ibid). 

3.4 Erfarenheter och intresse som didaktisk utgångspunkt 

Betydelsen av erfarenheter och intresse har studerats av flera svenska teknikdidaktiska 

forskare, bland annat Eva Blomdahl. Blomdahl (2007) har i sin avhandling haft det primära 

syftet att illustrera vad lärare och elever faktiskt gör inom ramen för klassrumsundervisningen 

i teknik, och sekundärt det tysta yrkeskunnandet hos de undervisande lärarna inom deras 

pedagogiska praktika. Studiens resultat, menar Blomdahl, visade också på att de två 

undervisande lärarna som ingick i studien använde sig av ”platsen” på olika sätt, d.v.s. elevens 

omgivning, närmiljö, hemmet, skolan, orten, samhället – men också en teknisk miljö formad 

av artefakter och system.  

 

Platsbegreppet menar Blomdahl överensstämmer med den amerikanske pedagogen John 

Dewey och hans tilltro till att lärandet måste utgå från eleven gällande dennes konkreta 

erfarenheter och den situation som eleven befinner sig i. Det intressanta med ”platsen” är att 

den ena läraren (också kallad för Berit), som Blomdahls studie kretsade sig kring, utgick från 

elevens erfarenheter och intresse vid lektionsplanering samt använde den framdefinierade 

”platsen” som lärandearena genom olika exkursioner (studie- och museibesök), samt olika 

källor till information som exempelvis tidningsartiklar i syfte knyta an undervisningen till 

elevens närmiljö.  

 

En koppling ses här med det tidigare nämnda amerikanska perspektivet på Technological 

Literacy, där den teknologiska utvecklingen beskrivs som ”flytande” i sin karaktär, så pass 

flytande att dagens teknikundervisning i USA tenderar att mindre fokusera på detaljfrågor 

utan mer på koncept och principer. Syftet med detta tillvägagångssätt är att ”skapa” elever 

mer konceptuell förståelse för teknologi, dess plats i samhället, för att i senare led kunna se 

möjligheter i nya teknikområden som de ännu inte hunnit introduceras till. 

 

Blomdahl återknyter i sin avhandling till tidigare nämnda publikationen ”Standards for 

Technological Literacy” kring det breda arbetssättet som teknik kan förmedlas utifrån.  Det 

här arbetssättet menar Blomdahl bidrog ett mer holistiskt lärande kring teknik, i likhet med 

det amerikanska perspektivet och tonvikten på konceptuell förståelse av teknik inom ramen 

för utvecklad technological literacy.  

 

Blomdahls andra ben i avhandlingen är ”teknikgestaltning”, vilket är ett framtaget begrepp 

som omfattar de fem centrala perspektiven; utveckling, vad tekniken gör, konstruktion och 

verkningssätt, komponenter och system samt Tekniken, naturen och samhället – perspektiv 

som hämtats från styrdokumenten som reglerar grundskoleämnet teknik. Med hjälp 

instrumentet ”teknikgestaltning” och dess fem ingående perspektiv menar Blomdahl (2007) 

att det är möjligt att analysera innehållet i teknikundervisningen i relation till kursplanens 

perspektiv. 

3.5 Teknik och tekniska system 

En annan som också studerat styrdokument och de olika arenor som påverkar 

teknikundervisningen – och då framför allt kring fenomenet tekniska system, är forskaren 

Claes Klasander med sin avhandling ”Talet om tekniska system” (2010). I studien belyser 
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Klasander att läroplanen Lpo 94 vidgat perspektivet på teknik till att omfatta mer än bara 

artefaktperspektiv i enlighet med den naturvetenskapliga traditionen, utan diskursen om 

teknik ska nu också omfatta en bredare förståelse för tekniska system och dessa hänger ihop 

med människan, samhället och miljön. Läroplaner, menar Klasander, utgör en del 

formuleringsarenan - där begrepp som tekniska system definieras i olika essentiella 

styrdokument för skolans undervisningsverksamhet. Därtill bör det tilläggas att Klasander vid 

sidan om formuleringsarenan också betraktat skolans medieringsarena samt realiseringsarena 

utöver det först belysta styrdokumentsnära formuleringsarenan.  

 

Studien har då fokuserat på att undersöka hur tekniska system läggs fram i 

teknikundervisningen (vilket benämns som transformeringsarenan, arenan där föreliggande 

arbete som påverkar teknikundervisningen såsom styrdokument etc., vilket benämns som 

formuleringsarenan och de ramfaktorer som påverkar undervisning gällande det pedagogiska 

ledarskapet, lokala arbetsgrupper vid skolan etc. som formar ”realiseringen” av lärostoffet i 

form av anslag, lektionstid etc. benämns som realiseringsarenan).  

 

Det är utifrån tre arenor som Klasander studerat hur diskursen kring tekniska system hanterats 

utifrån ett textanalytiskt perspektiv där han analyserat styrdokument av olika slag som 

påverkar teknikundervisningen inom grundskolan – och hur begreppet tekniska system 

förmedlats i dessa.  

3.6 Uppfattning av tekniska system 

Maria Svenssons avhandling ”Att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i 

grundskolan” (2011) är den senaste studien som haft sitt forskningsintresse på 

teknikundervisningen i grundskolan. Utifrån en fenomenografisk forskningsansats har 

Svensson valt att studera grundskoleelever utifrån deras uppfattningar om tekniska system.  

 

Hon poängterar att tekniska system som fenomen är komplexa och att det inte finns några 

tydliga definitioner av vad de är – korrelation till matematik och övrig naturvetenskap där mer 

precisa definitioner existerar inom deras ämnesfält (Ingelstam, 2002).  

 

I sin studie ser Svensson att grundskolelevernas förståelse av tekniska system tecknas främst 

kan knytas till systemets struktur och uppbyggnad. Komponenterna inom systemet beskrivs 

med olika grader av noggrannhet, men komponenternas samband och relationer, samt 

människans roll i system, saknas i flertalet av elevbeskrivningarna av tekniska system. 

Svensson menar att detta perspektiv på tekniska system som frångår artefaktsbeskrivningar 

erfordrar en mer nyanserad förståelse för tekniska system där människan, samhälle och natur, 

samt systemets syfte finns med. Ett fåtal hade denna förståelse, men inte alla. Vidare såg  

Svensson i sin studie att eleverna saknade det abstrakta perspektivet att överföra förståelse för 

ett tekniskt system via en förförståelse för hur de använder artefakter med anknytning till ett 

annat tekniskt system. Detta menar Svensson beror på en ovana att ”tänka i system”(2011:48).  

 

Systemtänkandet påverkas också menar Svensson av olika nivåer av genomskinlighet som en 

del system kan uppvisa. I studien användes ett logistiskt system där de olika ingående 

komponenterna och sambanden mellan dessa var mer tillgängliga än dolda, vilket gjorde att 

ett systemflöde kunde upptäckas av eleverna – och med det en bättre systembeskrivning 

utifrån deras egna uppfattningar. Mer för eleverna abstrakta system påbjöd mer okända delar 

vilket också gav en ”slöja” över systemförståelsen. Mobiltelefonen (som användes som ett 

systemexempel) i kombination med ett informationssystem gjorde det svårt för eleverna att ge 

en mer nyanserad systembeskrivning.  
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Vad Svensson ville visa med studien var de teknikdidaktiska implikationerna - för att tekniska 

system ska blir ett effektivt lärandeobjekt behöver den undervisande läraren utgå från 

elevernas uppfattningar om tekniska system. Som hjälpmedel till skapandet av ett adekvat 

undervisningsinnehåll menar Svensson att teknikläraren behöver betrakta ett tekniskt system 

utifrån dess grundelement (systemets funktion och systemets organisation). Utifrån 

grundelementen existerar möjligheten att vidga förståelsen till dessa genom att använda sig av 

fyra olika dimensioner av variation som eleverna bör kunna få möjlighet i att själva kunna 

urskilja gällande ett system; resurs, intention, internstruktur och externstruktur. Svensson 

berättar också att om läraren arbetar med de olika dimensioner av variation finns det till varje 

dimensionell variation olika kritiska aspekter där varje aspekt förtydligar hur den 

dimensionella variationen bäst ska synliggöras.  

  

GRUNDELEMENT DIMENSIONER 

AV VARIATION  

KRITISKA ASPEKTER 

Systemets funktion 

Resurs 

Att det finns ett flöde  

Vad är det som flödar?  

Vad kan påverka flödet?  

Intention 

Vilka behov tillgodoses för individen?  

Vilka behov tillgodoses för människan och 

samhället?  

Systemets 

organisation 

Internstruktur 

Komponenters betydelse  

Relationerna mellan komponenterna  

Komponenter i bakgrunden  

Externstruktur 

Relation till andra system och människan 

Relation till andra system, samhället och 

människan  
Tekniska system som lärande objekt (Svensson, 2011) 
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4 Metod 

Det centrala syftet med föreliggande arbete är att inom ämnesområdet för teknikdidaktik 

studera elev vid den gymnasieskolans teknikprogram utifrån deras uppfattningar av 

sociotekniska system. Systemförståelse som sådant inom teknikundervisningen omfattar ett 

holistiskt förhållningssätt till både enskilda delsystem samt större systemsammanslutningar 

där teknik och människa interagerar för behovssatisfieringar inom olika tillämpningsområden 

(”Talet om Tekniska System”, Claes Klasander, 2010; ”Elevers vardagsuppfattningar om 

tekniska system”, Anna Örtnäs, 2007; ”Att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i 

grundskolan”, Maria Svensson, 2011). Initialt struktureras det undersökande arbetet med 

litteraturstudier i led med att forma den teoretiska plattformen för studien. Därefter behandlas 

det valda fokusområdet kring elevuppfattningar om sociotekniska system genom empiriska 

analyser. Det empiriska materialet består av elevutsagor från en öppen enkät där uppfattningar 

av sociotekniska system redovisas via text och bild.  

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att en vetenskaplig undersökning ska hålla god kvalité erfordras relevanta val av metoder. 

Inom det vetenskapliga förhållningssättet finns det två huvudinriktningar; positivism och 

hermeneutik. Vetenskapssamhället som sådant delas upp av dessa inriktningar, vilket också 

förtydligar gränser för olika vetenskapsdiscipliner (Patel & Davidsson, 1994).  I och med 

detta ställs den här studien inför ett vägval gentemot dessa två förhållningssätt. 

 

Positivism som forskningstradition har sitt fundament i inom den empirisk/vetenskapliga 

traditionen (ibid.) Det innebär att forskaren som tar till sig positivismen som förhållningssätt 

sätter sig själv som objektiv i relation till sitt forskningsobjekt. Utgångspunkten är att kunskap 

byggs på förnuft, det mätbara och det som går att förstå med våra sinnen. Man förlitar sig på 

att teori ska kunna verifieras via kontrollerade observationer (ibid.) Detta förhållningssätt har 

använts primärt inom naturvetenskapliga studier 

 

Hermeneutik följer en annan forskningstradition där den vetenskapliga inriktningen kretsar sig 

kring förståelsen av fenomen - och mer exakt studier, tolkningar och förståelsen av 

grundbetingelser för den mänskliga existensen (ibid.). Idag används hermeneutiken främst 

inom human-, kultur och samhällsvetenskap (ibid.). I korrelation till positivismen, där 

forskaren förhåller sig strikt objektiv gentemot forskningsobjektet, förhåller sig forskaren 

inom den hermeneutiska traditionen subjektiv. Då positivismen under framför allt 1800-talet 

vann stor framgång som vetenskapligt förhållningssätt formades den objektiva hermeneutiken 

som ett icke konkurrenssökande alternativ och mer som komplement till den rådande 

forskningstrenden, men där egenskaper från positivismen införlivades med tolkningsläran.  

 

Grunden var fortfarande att helheten, texter och sociala sammanhang enbart kunde förstås 

genom studie av meningen i dess delar, och att i sin tur delarna kunde bara förstås i relation 

till dess helhet. Det är det här som kallas för den objektiverande hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Parallellt till den objektiva hermeneutiken formades det aletiska (hämtat från betydelsen av 

det grekiska ordet för det ”fördolda”). Inom den aletiska hermeneutiken kompletteras nämnda 

cirkeln med förståelse och förförståelse, där man tolkningsmässigt alternerar mellan dessa till 

djupare förståelse. Människan som varelse kräver förståelse för att kunna orientera sig i det 

dagliga livet, och det är också via förståelse som vi kan förstå andra människor (ibid.). 

 



22 

 

Ytterligare ett perspektiv på den aletiska traditionen är dess tre tolkningsingångar; 

existentialism, allmän och misstankens hermeneutik. Existentiellt inriktad hermeneutik 

fokuserar sig på förståelsen av en text eller textens upphovsman. Den allmänt inriktade 

hermeneutiken har sin fokus i förståelsen av textens budskap där texten används för att ge 

forskaren svar om författaren, det undersökta fenomenet eller det nämnda budskapet i texten.  

 

Förförståelsen är en essentiell tillgång och ställs inte som ett hinder för att förstå 

forskningsobjektet (ibid.). Som sådant är hermeneutiken en tolkningslära som framförhåller 

vikten av att etablera en helhetssyn i forskningsarbetet (Patel & Davidsson, 1994). 

 

Med återkoppling till studiens syfte blir det tydligt att det är det hermeneutiska 

förhållningssättet som blir centralt i och med att presenterade forskningsintresset utgår ifrån 

att tolkningsmässigt studera och presentera elevuppfattningar av sociotekniska system. Här 

samspelar det hermeneutiska perspektivet väl när forskningsintresset vilar på att studera 

uppfattningar av delar (delsystem) och helheter (systemhelheter).  

4.2 Analytiskt förhållningssätt 

Studiens forskningsobjekt inbjuder författaren till att metodologiskt välja mellan ett 

kvantitativt alternativ kvalitativt metodval vid det analytiska arbetet där empirin studeras. 

Skillnaden mellan dessa metoder återfinns i hur det empiriska materialet processeras.  

 

Används en kvantitativ metod vilar fokus i det analytiska arbetet på det mätbara i 

undersökningsmaterialet, det vill säga på siffror och statistik (ibid.). Utifrån det kvantitativa 

arbetssättet vill forskaren etablera ett resultat som det i möjligaste mån går att genomföra 

generella slutledningar utifrån. 

 

Väljs istället en kvalitativt inriktad arbetssätt använder man sig av verbala analysmetoder när 

man analyserar sitt forskningsmaterial (ibid.). När undersökningsmaterialet består av olika 

typer av medier, såsom skriven textmaterial, artiklar eller videomaterial används med fördel 

en kvalitativ analysmetod. Vad som etableras vid hanteringen av det empiriska underlaget är 

en nära relation mellan forskningsobjektet och forskaren, vilket mynnar ut i en dynamisk 

process längs det analytiska arbetet. 

 

Det empiriska underlaget består av utfallet från en öppen enkät där svaren presenteras i ord 

och bild av informanten. Författaren står som konstruktör till den enkäten med sin 

förförståelse av sociotekniska system, vars struktur och innehåll bygger på det teoretiska 

referensmaterialet som en viktig del av den studiens samlade förförståelse. Med det etablerar 

författaren en nära relation till forskningsmaterialet där denne syftar till att tolka och analysera 

det, samt sätta det i relation till etablerad teori gällande tekniska system. Därtill saknas statiskt 

material för analys, vilket också bortkopplar ett kvantitativt perspektiv på 

undersökningsmaterialet. Sammantaget blir en kvalitativ metod blir det mest logiska 

alternativet till det analytiska arbetet. 

4.3 Datainsamling 

Studiens första del (Del I) omfattar åberopade nationella studier (Claes Klasander, 2010; 

Anna Örtnäs, 2007; Maria Svensson, 2011) som visat att grundskoleelevers begreppsbildning 

av tekniska system utgör en väsentlig del av det pedagogiska ämnesfältet för teknikdidaktik 

utifrån perspektivet att etablerade förmågor hos elever att se mönster i och kring tekniska 

system underlättar den övergripande undervisningen kring teknik. Dock existerar det främst 
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bara forskning kring systemdiskurser inom grundskolan teknikundervisning. Forskning kring 

systemdiskurser på gymnasienivå är svårfunnen och ingår till en viss del i Anna Örtnäs 

kandidatuppsats där teknikprogrammets årskurs 1 på gymnasiet ingick i det empiriska 

forskningsmaterialet. För att satisfiera studiens problemställning krävs datainsamling av 

kvalitativ art där ambitionen är att verka så omfattande som studiens avgränsning tillåter.  

4.3.1 Öppen enkät 

Ett led i att införskaffa en större mängd data är att nyttja sig av enkäter. Utifrån studiens 

metodansats påbjuds att en öppen enkätstruktur används, detta för att en öppen struktur tillåter 

informanter att svara så fritt som möjligt. För att uppfylla de etiska kraven genomförs med 

fördel enkätundersökningen enskilt och anonymt (Bryman, 2002). Detta upplägg menar 

forskaren Stefan Stukát (2005) tillåter informanterna att inte behöva känna sig blyga och 

därmed ökar sannolikheten för ärligare svar.  

 

Öppna frågor inom enkäten ger också yttre för att eleverna att själva frågeställningen och efter 

bästa förmåga svara med egna ord.  Svaren som då framkommer i enkätundersökningen 

förklarar Stukát formar en likhet med en intervju, vilket än mer anknyter till hermeneutiska 

perspektivet om kvalitativ utgångspunkt i analys av texter. Det är genom svarsalternativen 

som jag i egenskap av studiens författare kan få en uppfattning om hur informanterna 

resonerar, vilken förförståelse de har, och hur de ”kun-skapar” när de ställs inför ett 

kontextualiserade öppna frågeställningar i likhet med det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2000). 

4.3.2 Enkätdesign 

Designen av frågeställningarna är inspirerade av det systemperspektiv som Ingelstam 

förtydligar i antologin ”Teknik i Skolan” (Ingelstam, 1996:145). Ingelstam berättar under sitt 

avsnitt ”System: teknik och människor i samspel” att det är möjligt att förmedla ”det moderna 

samhällets ’systemiskhet’ tydligt i undervisningen”, detta genom hans förslag på tre 

alternativa ingångar inom det teknikdidaktiska undervisandet. Man kan (1) utgå det historiska 

perspektivet där man studerar (exempelvis ett specifikt) systems ”barndom” och dess 

upphovsmän samt de inom systemet använda artefakter (apparater), för att sedan följa 

systemets evolutionära utveckling in i modern tid.  

 

Det andra didaktiska angreppssättet (2) är att utgå från en specifik artefakt och sätta 

artefaktens roll inom ett större systemsammanhang – något som Ingelstam förtydligar med 

analogin om livsmedelsprodukterna som används på ett vanligt köksbord där diskursen mellan 

lärare och elev kan utgå från artefakten och vidare utveckla dess processutveckling från 

grundform till färdig produkten – och de ibland många system som artefakten färdats igenom i 

utvecklingsprocessen.  

 

Men, det är det tredje angreppssättet som fångat intresset för den här studien. Ett helt system 

(3) kan göras till utgångspunkt för klassrumsdiskursen. Först börjar man utifrån ett holistiskt 

perspektiv för att senare utforska systemets olika delsystem och den övergripande 

systemdesignen.  

 

De samlade angreppssätten menar Ingelstam ryms inom grundskolans kursplan för teknik för 

beröringspunkten ”komponent-systemperspektiv”, vilket också ryms på det större 

övergripande planet för teknikprogrammets många teknikkurser, men i synnerhet för GY11:as 

examensmål för det nya teknikprogrammet. 
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För att forskningsfrågorna ska satisfieras med adekvat empiriskt underlag för kvalitativ analys 

utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt behöver designen av den öppna enkäten inbjuda 

informanten till att ge sitt holistiska systemperspektiv inom en för eleven bekant och 

tillräckligt definierat systemsituation. Ingelstam berättar vidare också att en diskurs om två 

samhällsrelevanta system är lagom att behandla inom grundskolans teknikämne för att ge 

eleven en rimlig systemförståelse utifrån grundskolans kursplan för teknik. Således bör 

enkäten också kretsa sig kring två samhällsrelevanta och elevbekanta system, vilket jag i 

egenskap av författare för den här studien väljer att kontextualisera i beskrivningen av ett e-

handelssystem och ett återvinningssystem. För att ytterligare studera hur eleverna uppfattar 

sociotekniska system kan man också be elevinformanterna att koppla samman ett e-

handelssystem med ett återvinningssystem utifrån ett givet sammanhang. 

 

Stukàt (2005:66) rekommenderar att en pilotstudie kan föregå en större undersökning. I detta 

sammanhang genomfördes en pilotstudie under höstterminen 2011 vid Gnosjöandans 

Kunskapscentrum i Gnosjö kommun vid deras teknikprogram. Två elever valdes ut att först i 

skrift och modellskissning svara på en öppen enkät där informanten främst ställdes inför 

följande öppna frågeställning där följande var av intresse för pilotstudien:  

 

1) Kartläggning av respondentens tidigare bekantskap med det för situationen 

eftertraktade sociotekniska system.  

2) Därefter berättar respondenten med egna ord hur företagsledaren bör agera för att 

initiera processen, implementera det sociotekniska systemet till en integrerad del av 

företaget.  

3) En del i detta berättande består av ett visuellt element där respondenten utifrån egen 

systemförståelse tecknar och beskriver hur det sociotekniska systemet ser ut; dess 

ingående komponenter, tänkta aktörer och agenter, inflöde och utflöde till och från 

sociotekniska systemet. 

 

Situationen kring den öppna enkäten byggde på att respondenten gick in i rollen som 

nyanställd teknikmedarbetare vid ett lokal företaget i Gnosjöregionen. Dennes arbetsuppgift 

var nu att satisfiera den behovsbild som en (om än fiktiv) företagsledare hade kring först ett e-

handelssystem som skulle etableras på företaget, och i senare led ett återvinningssystem, och 

avslutningsvis bad företagsledaren om vägledning kring hur två system skulle kunna 

sammanföras till en helhet för företaget. I pilotstudien fick informanten utgå från att 

företagsledaren saknade förförståelse till dessa system och behövde då; (1) förstå den 

nyanställde/informantens förförståelse till det specifika systemet, (2) vad ett sådant system 

innebär, (3) hur ett sådant system skulle kunna implementeras på företagsledarens företag. 

 

Sammantaget blev pilotstudien presenterad för informanten i form av tre blad där följande 

avhandlades sekventiellt, anonymt och enskilt utan extern hjälp, och med enbart tomma 

pappersark samt skrivverktyg som enda hjälpmedel. Tiden som sattes ut för pilotstudien var 

ett lektionspass (60 minuter). Informanten fick enbart enkätfrågeställningarna samt 

bakgrundsinformation given enligt nedan struktur (varje systemfall redovisades för 

informanten på enskilda pappersark där första systemfallet genomfördes, därefter det andra, 

och slutligen det tredje): 

4.3.3 Systemfall 1: e-handel (produktförsäljning) 

Bakgrund: Du har sen kort tid tillbaka blivit anställd vid ett mindre familjeföretag företag i 

Gnosjöregionen. Företaget har idag en katalog av produkter som riktar sig till både enskilda 

konsumenter och andra företag (privata och offentliga).  Företagsledaren för detta företag har 
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nu precis besökt en näthandelsmässa i Borås och fått upp ögonen för möjligheterna med e-

handel. Företaget har fram tills idag bedrivit försäljningen av produktkatalogen på ett 

traditionellt vis (offline). 

Fråga: Nu vill företagsledaren sätta hela produktkatalogen online i form av en e-butik. Ditt 

första uppdrag på ditt nya arbete är skapa denna e-butik och se till att produkterna går från 

produktion till konsumenten. För att företagsledaren ska kunna ta beslut kring din lösning 

kräver företagaren att du skapar ett arbetsdokument riktat direkt till företagsledaren där du på 

ett professionellt sätt förklarar: 

 HUR E-handel fungerar i allmänhet 

 VILKEN erfarenhet av e-handel du har 

 HUR du vill skapa helhetslösningen för företaget.  

Eftersom företagaren tycker om tydlighet och är obekant med hur E-handel fungerar i 

realiteten vill företagsledaren också att du förklarar i bild/skiss (i samma arbetsdokument): 

 HUR flödet mellan företagets produktion och konsumenten ser ut  

 VILKA steg som tas i varje led utav flödet. 

Det här en situation hämtad från verkligheten. Du ska efter vad du vet och vad du tror svara 

så utförligt som du kan på företagsledarens fråga. 

4.3.4 Systemfall 2: återvinning (producentansvaret) 

Bakgrund: I och med att företaget bedriver försäljning av elektroniska produkter så 

uppkommer ett behov av att återvinna sålda kasserade elektroniska produkterna efter det att de 

använts färdigt av konsumenten. Naturvårdsverket har gett följande skrivelse gällande det så 

kallade producentansvaret: ”Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att 

samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå 

miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer 

resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.” Återvinningen som 

är aktuell i detta fall är återvinning av elektroniska produkter som säljs av företaget. 

Fråga: Nu vill företaget etablera ett system för återvinning där producentansvaret tas på allvar. 

För att företagsledaren ska kunna ta beslut kring din lösning kräver företagaren att du skapar 

ett arbetsdokument riktat direkt till företagsledaren där du på ett professionellt sätt förklarar: 

 HUR återvinning fungerar i allmänhet 

 VILKEN erfarenhet av återvinning du har 

 HUR du vill skapa helhetslösningen för företaget.  

Eftersom företagaren tycker om tydlighet och är obekant med hur återvinning fungerar i 

realiteten vill företagsledaren också att du förklarar i bild/skiss (i samma arbetsdokument): 

 HUR flödet mellan företagets produktion och konsumenten ser ut gällande återvinning 

 VILKA steg som tas i varje led utav flödet. 

Det här en situation hämtad från verkligheten. Du ska efter vad du vet och vad du tror svara 

så utförligt som du kan på företagsledarens fråga. 

4.3.5 Systemfall 3: affärstekniskt kretslopp 

Bakgrund: Med dina förslag om e-handel och återvinningssystem så uppkommer nu ett behov 

av att sammanföra dessa två system till en större helhet för företaget.  
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Fråga: Nu vill företaget etablera ett system för där e-handel och återvinning där försäljningen 

av företagets produkter via nätet samt producentansvaret bildar en enhet. För att 

företagsledaren ska kunna ta beslut kring din lösning kräver företagaren att du skapar ett 

arbetsdokument riktat direkt till företagsledaren där du på ett professionellt sätt förklarar: 

 HUR e-handel och återvinning kan sammanföras till ett enda system där hela kedjan från 

produkttillverkning, till försäljning och sen återvinning bildar en enhet. Du ska alltså titta på 

dina tidigare framtagna lösningar och finna sätt där de bägge kan bilda en enhet (de två 

systemen bildar ett nytt större system) 

 HUR du vill skapa helhetslösningen för företaget.  

Eftersom företagaren tycker om tydlighet och är obekant med hur återvinning fungerar i 

realiteten vill företagsledaren också att du förklarar i bild/skiss (i samma arbetsdokument): 

 HUR flödet mellan företagets produktion och konsumenten ser ut gällande e-handel och 

återvinning 

 VILKA steg som tas i varje led utav flödet. 

Det här en situation hämtad från verkligheten. Du ska efter vad du vet och vad du tror svara 

så utförligt som du kan på företagsledarens fråga. 

4.3.6 Utfall från pilotstudie 

Det visade sig att de två eleverna förstod väl enkätens struktur och presenterade sammanlagt 

sex sidor skrivet material: text och modellskiss kring de specifika frågeställningarna från de 

presenterade systemfallen. Därtill så visade också utfallet från pilotstudien att studiens huvud- 

och delfrågeställningar satisfierats väl fann jag i samråd med min handledare att gå vidare till 

en större skala där fler informanter kunde tillfrågas om deras systemuppfattningar kring 

sociotekniska system. Den större (d.v.s. den för den här studiens reella) undersökningen skulle 

då utgå från den mindre studiens innehåll och ramformat, d.v.s. samma underlag från 

pilotstudien. Utfallet från studien kom sen också att ingå i den större undersökningens empiri. 

4.3.7 Urval 

I samtal med studieledningen till teknikprogrammet vid Gnosjöandans kunskapscentrum 

visade det sig möjligt att låta samtliga elever i årskurs 1 och årskurs 3 delta i studiens 

undersökning. Detta såg jag som väldigt gynnsamt då detta möjliggjorde ett informantantal till 

sammanlagt 30 elever (13 elever i årskurs 1, varav en tjej – samt 17 elever i årskurs 3, varav 

tre tjejer). 

4.3.8 Genomförande 

Vid sammantaget två lektionstillfällen, ett tillfälle för vardera årskursen, genomfördes studien 

i större skala. Informanterna informerades om studiens syfte och undersökning. I enlighet med  

 

Vetenskapsrådets (2011) direktiv om god forskningsetik informerades också informanterna 

om att deras enkät var anonyma och enbart jag i egenskap av författare hade den fysiska 

tillgången till enkätsvaren – allt för att de medverkandes identiteter skyddas. Enkätsvaren 

kodades efter kön där vid inlämning av enkätsvaren enbart en kort notering om vilket kön som 

individen hade skulle redovisas överst på enkätinlämningen.  
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Då enbart en tjej deltog ifrån årskurs 1 bestämdes det av mig att kön och klass inte skulle 

redovisas tillsammans, då detta enligt Vetenskapsrådet skulle vara tillräckligt för att användas 

för individidentifiering. Jag hade vid undersökningstillfället ingen personlig koppling till 

informanterna vilket vid datainsamlingen möjliggjorde en fullständig avidentifiering när väl 

enkätsvaren var inlämnade. 

4.3.9 Etiska överväganden 

Konfidentialitetskravet var också uppfyllt enligt Vetenskapsrådet vid undersökningstillfällena 

då inga obehöriga har fått ta del av det obehandlade forskningsresultatet. Informationskravet 

var också uppfyllt då informanterna informerades deras funktion och hanteringen av 

enkätsvaren.  

 

Det var också frivilligt att innan eller under enkätundersökningen avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet var därtill också uppfyllt då ingen informant var under 15 års ålder. 

Nyttjandekravet som Vetenskapsrådet framhåller ett viktigt forskningskriterium var uppfyllt – 

eleverna var informerade om att enkätsvaren inte skulle användas till något annat än detta 

undersökningsarbete som studien omfattar. 

4.4 Analysmetod och modell 

I och med pilotstudien visade det sig att informanterna producerade utvecklade resonemang 

kring sociotekniska system utifrån de presenterade systemfallen. Sammantaget framlades ett 

behov av att analysera materialet utifrån två olika tolkningsperspektiv; textanalytiskt och 

bildanalytiskt. Frågeställningarna från systemfallen kan delas in två huvudgrupper; textuell 

information och visuell information. Det är med detta som utgångspunkt som behovet av en 

adekvat analysmodell behövs ta fram så att de öppna enkätsvaren kan analyseras grundligt 

efter den hermeneutiska ansatsen. 

4.4.1 Textuell data 

I de tre systemfallen återkom två frågeställningar med mindre avvikelser beroende på vilket 

system man för tillfället hade sin fokus på. Mönstret som sådant kan läsas ut från följande: 

 Hur [det aktuella systemet] fungerar i allmänhet 

 Vilken erfarenhet av [det aktuella systemet]du har 

 Hur du vill skapa helhetslösningen för företaget  

Den första och andra frågeställningen intresserar sig för att studera förförståelsen hos 

informanten/eleven vid enkätundersökningens tillfälle genom att inbjuda eleven till att dels 

utifrån vad denne ”tror” förklara det aktuella systemet, och sen delge sin egen erfarenhet av 

det aktuella systemet. Den tredje frågeställningen tar sen sitt utgångsläge ur den enskilde 

elevens perceptionsförmåga att förklara ett system med dess olika ingående komponenter och 

eventuella delsystem samt möjliga systemgränser, och därtill möjliga mänskliga aktörer – dvs. 

essentiella element som ingår i ett sociotekniskt system.  

4.4.1.1 Kvalitativ textanalys 

I detta läge blir det aktuellt att utifrån det hermeneutiska förhållningssättet välja ett lämpligt 

sätt att analysera de öppna enkätsvaren kring informanternas uppfattningar av sociotekniska 

system. Nära kopplat till detta tolkningsfält finns kvalitativ textanalys, som i sig kan agera 

som metodansats, som i den här studien kommer att användas som analysinstrument.  
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Praktiken att använda sig kvalitativ textanalys härstammar från tolkningsläran hermeneutik, 

då hermeneutiken handlar i grova drag om att läsa, förstå och finna meningar ur texter (Fejes 

& Thornberg, 2009), antingen med avstamp i textförfattarens avsikter alternativt läsarens 

tolkning av samma text. 

 

Metodiken i kvalitativ textanalys är att analysera skriftliga utsagor utifrån tre analytiska 

dimensioner; den första dimensionen (1) handlar om att studera textens författare, den andra 

dimensionen (2) fokuserar på textens form och innehåll, samt den tredje dimensionen (3) som 

riktar sin fokus på att tolka vilka innebörder som texten får relaterat till ett sammanhang 

utanför själva texten (ibid.). Vill man nyttja sig av en kvalitativ textanalys måste det klargöras 

tydligt vilken eller vilka dimensioner som avser använda vid textanalysen.  

 

Då studien avgränsar sig till att studera uppfattningar om sociotekniska system förefaller det 

naturligt utifrån den kvalitativa textanalysens metodik att använda sig av den första och andra 

dimensionens perspektiv på de öppna enkätsvarens textmaterial. 

 

Genom att nyttja sig av den första samt andra dimensionen inom kvalitativ textanalys blir det 

möjligt för den här studien att synliggöra elevernas uppfattningar om ett specifikt fenomen, i 

detta fall sociotekniska system.  

4.4.2 Visuell data 

Vidare i de tre systemfallen återkom två frågeställningar. En generalisering av dem visas 

nedan: 

 Hur flödet mellan företagets produktion och konsumenten ser ut  

 Vilka steg som tas i varje led utav flödet. 

Som förklaring på hur enkäten ville ha svar på frågan gavs följande vägledning (men ändring 

för generalisering): ”Eftersom företagaren tycker om tydlighet och är obekant med hur [det 

aktuella systemet] fungerar i realiteten vill företagsledaren också att du förklarar i bild/skiss (i 

samma arbetsdokument)” 

 

Behovet av en metod för bildanalysering uppstod då i samband med att informanterna 

producerade skisser/modeller för hur systematiken av ett tänkt sociotekniskt system skulle 

gestalta sig. 

 

Inom bildanalysen talar man om distinktionen mellan språk och bild gällande dess direkta 

kompabilitet - bilder och språk är två olika symbolsystem som människan kan förmedlar 

kommunikativt (Eriksson & Göthlund, 2004:17). Samtidigt utesluter de inte varandra som 

uttryckssätt, utan kan agera som varandras kompletterande parter när människan 

kommunicerar. Vidare kan man säga att människan som individ med fördel väljer det 

symbolsystem (skrift eller bild) som denne upplever som adekvat uttryckssätt för stunden – ett 

moment som de öppna enkätfrågeställningarna i den här studien inbjuder informanten till när 

frågeställningar i en viss mening söker en visuell modell där systematiken kan synliggöras. 

4.4.2.1 Semiotisk bildanalys 

Kopplingen mellan semiotisk bildanalys och hermeneutiska återfinns i bildanalysens 

metodiska anspråk på ge verktyg för att se, tolka och tala om bilder i deras respektive 

kontexter (Eriksson & Göthlund, 2004:19). Som en konkretisering av det metodiska 

tillvägagångssättet återfinns Erwin Panofskys ikonologiska metod där, utifrån en given bild; 
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(1) beskriver vad man först ser, (2) därefter analyseras man det man ser, (3) för att därefter ge 

sin tolkning. 

4.4.3 Förförståelsen 

Förförståelsen blir ett viktigt komplement till den kvalitativa textanalysen likväl som 

utgångspunkt för den semiotiska bildanalysen utifrån den valda metodansatsen. Som 

sammantagen förförståelse kommer i den här studien kommer jag i egenskap av författare 

använda det egna professionskunnandet som ingenjör och affärsdesigner i systemdiskursen 

tillsammans med Maria Svenssons (2011) centrala bidrag till den teknikdidaktiska 

forskningen – avhandlingen ”att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i 

grundskolan”.  

 

I Svenssons studie konkretiserar hon som tidigare nämnt i den teoretiska översikten 

möjligheten till att använda tekniska system som lärandeobjekt. I detta rekommenderar hon att 

den undervisande teknikdidaktikern bedriver klassrumsdiskursen om olika tekniska system 

utifrån de olika ”dimensioner av variation”; resurs, intention, internstruktur, och 

externstruktur.  

 

Dessa utgår i sin tur från de två grundelementen i diskursen om tekniska system; systemets 

funktion (där resurs och intention ingår), och systems organisation (där internstruktur och 

externstruktur ingår). Till detta nämner Svensson att teknikdidaktikern kan använda sig av 

kritiska aspekter – milstolpar – i systemdiskursen. Aspekter är i sin tur inordnade under 

kategorierna ”dimensioner av variation” och ”grundelement” enligt följande redovisning: 

 

1. Systemets funktion (grundelement) 
1.1. Resurs 

1.1.1. Att det finns ett flöde 
1.1.2. Vad är det som flödar? 
1.1.3. Vad kan påverka flödet? 

1.2. Intention 
1.2.1. Vilka behov tillgodoses för individen? 

1.3. Vilka behov tillgodoses för människan och samhället? 
2. Systemets organisation (grundelement) 

2.1. Internstruktur 
2.1.1. Komponenternas betydelse 
2.1.2. Relationerna mellan komponenterna 
2.1.3. Komponenter i bakgrunden 

2.2. Externstruktur 

2.2.1. Relation till andra system och människan 

2.2.2. Relation till andra system, samhället och människan 

 

Redovisningen ger tydliga inkopplingar till tolkningsarbetet genom det faktum att de kritiska 

aspekterna agerar som frågeingångar till det praktiska textanalyserandet inom den kvalitativa 

textanalysens första dimension. Likaså förtydligas också de analytiska ingångarna när man 

studerar de visuella representationerna som informanterna tar fram när de ritar sina 

systemmodeller.  

4.4.4 Modell för dataanalys 

Genom att kombinera element från kvalitativ textanalys och semiotisk bildanalys med de 

analytiska ingångarna (där den hermeneutiska ansatsen lägger sin tonvikt vid gällande 
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tolkningsförfaranden), fås tillsammans med den förförståelse som utgör mitt 

professionskunnande inom systemdesign samt den tidigare nämnda avhandlingen från Maria 

Svensson – följande schematiska beskrivning för det fortgående analytiska arbetet med att 

sammanställa de öppna enkätsvaren gentemot studiens forskningsfrågor: 

 
Forskningsfråga Frågeställningar från systemfall Metodval Analytiska frågeställningar 

- Hur uppfattar elever 

resurserna inom socio-

tekniska system? 

- Hur uppfattar eleverna 

intentionerna bakom 

socio-tekniska system? 

- Hur uppfattar eleverna 

internstrukturen för 

socio-tekniska system? 

- Hur [det aktuella systemet] 

fungerar i allmänhet 

Kvalitativ 

textanalys 
- Att det finns ett flöde 

- Vad är det som flödar? 

- Vad kan påverka flödet? 

- Komponenternas betydelse 

- Relationerna mellan komponenterna 

- Komponenter i bakgrunden 

- Vilken erfarenhet av [det aktuella 
systemet] du har 

- Hur du vill skapa 

helhetslösningen för företaget 

- Hur ser flödet mellan företagets 
produktion och konsumenten ser ut  

Semiotisk 
bildanalys 

- Vad är det vi ser? 

- Analys av vad vi ser 

- Hur vi kan tolka det vi ser 

(utifrån samma analytiska 

frågeställningar som för kvalitativ 

textanalys) 

- Vilka steg som tas i varje led utav 

flödet. 

- Hur uppfattar eleverna 

externstrukturen för 

socio-tekniska system? 

Övergripande tråd genom samtliga 

systemfrågeställningar 

Kvalitativ 

textanalys och 
semiotisk 

bildanalys där det 

är applicerbart 

- Vilka behov tillgodoses för individen? 

- Vilka behov tillgodoses för människan 

och samhället? 

- Relation till andra system och 

människan 

- Relation till andra system, samhället och 

människan 

Tabell 1 - Egenutvecklad utifrån studiens premisser och Maria Svenssons avhandling (2011) 

4.4.5 Urval av representativa informanter 

En selektiv parafrasering kommer att behövas från de trettiotalet öppna enkätsvaren för att 

förtydliga det empiriska grundmaterialet under varje tema – detta enligt den hermeneutiska 

cirkelns metodiska arbete vid tolkning av data – dess delar och dess sammanhang.  

 

Utifrån enkätsvaren kommer det för den här studien behövas citat som väljs av mig i egenskap 

av författare med den förförståelse jag bär med in i tolkningsarbetet (textuella såväl som 

visuella) som kan exemplifiera vilken förståelse kring sociotekniska system gällande resurser, 

intention, internstruktur och externstruktur som informanterna har kring enkätens valda 

system. Övriga utsagor redovisas därmed inte då i studiens konkluderande resultatanalys då 

det essentiella i dessa övriga enkätsvar fångas upp av de representativa citeringarna från ett 

urval elever i den här studien, d.v.s. redundansminimering. 

4.5 Metoddiskussion 

Till studien användes öppna enkätsvar från teknikprogrammets elever inom årskurserna 1 och 

3 vid Gnosjöandans Kunskapscentrum. Svaren genererade på det strikt kvantitativa planet 

över 50 000 tecken, kring 30 unika systemskisser - fördelade över cirka 8000 ord från de 30 

informanterna (13 individer från årskurs 1 och 17 individer från årskurs 3). Sett till den totala 

populationen av teknikstuderande elever vid årskurs 1 och 3 var svarsfrekvensen oerhört god 

eftersom hela klasser tilltog i undersökningen, med undantag för enstaka bortfall på grund av 

sjukdom, ledighet etc. 
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Genom att studien använt metoden "öppen enkät" skapades möjligheter till datainhämtning 

som annars hade varit svårt vid intervjuer. I överlag har inhämtning av respons från en större 

population en högre slagkraft för generaliserbarhet än intervjuundersökningar med få 

individer (Stukat, 2011:47) – men i och med studiens begränsade omfattning kan inte 

generaliserbarhet åberopas i en större omfattning. Till detta erbjuder också användandet av 

enkät en maktneutraliserande effekt, som annars inträder i intervjusammanhanget där en 

intervju inte kan ses enbart som ett samtal mellan två parter utan mer som ett samtal av 

ojämlik karaktär, där intervjuaren etablerar en högre maktposition än informanten (Kvale & 

Brinkmann, 2009:19). Ändock kan en öppen enkät (vilket också kan benämnas som ett 

ostrukturerat frågeformulär) ses som en intervju (Stukat, 2011:49) där utfallet från 

enkätundersökningen både kan vara av mager karaktär, men också fylliga. I fallet med 

omfattande och fylliga svar - som den här studien fått erfara, fås ett större kvalitativt 

textunderlag som kan analyseras vidare.  

 

I egenskap av studiens författare har jag funnit det överstämmande väl med det utförande som 

enkätundersökningen bedrivs inom att mina påverkningsmöjligheter på informanterna varit 

låga, om inte obefintliga, under deras enkätsvarsskapande.  

 

När väl enkäten var presenterad bedrivs skrivandet i enskildhet utan påverkan från andra 

klasskamrater eller studiens författare, vilket i sig eliminerade den eventuella maktpositionen 

som annars tydligt hade framburit i ett intervjusammanhang där intervjuare och informant 

exklusivt och exkluderande stängd ut omvärlden i förmån för det ostörda samtalet mellan två 

parter. 

 

Efter enkätundersökningarna hade över 70 handskrivna svar lämnats in till studiens författare, 

vilket renskrevs till tidigare nämnda tecken- och ordomfattning. Handritade skisser scannades 

in och kategoriserades tillsammans med korresponderande informants textuella 

svarsinlämningar. Det så kallade digitala råmaterialet kategoriserades efter varje informant, 

där varje informants namn och könstillhörighet kodades, exempelvis blev den första 

informantens svarsinlämning från årskurs 1 som placerats högst i den hög av inlämningar 

studiens författare fått till TE1-01, nästkommande var TE1-02 osv. Samma kodningsmetodik 

hanterades med årskurs 3 där första svarsinlämningen i högen blev TE3-01 osv.  

 

Kodning av informanterna möjliggjorde en informanturskiljning utan att informantens 

identitet kan härledas till en reell individ, detta enligt konfidentialitetskravet (www.codex.se), 

vilket tydligt påpekar att informanterna ska skyddas på olika sätt; (1) via informationskravet 

ska alla deltagare vara informerade om studiens syfte vilket också skedde i samband med 

enkätundersökningen (framför allt vid dess inledande del innan någon fick ta del av 

undersökningens frågeställningar), (2) dels via samtyckeskravet där eleverna gav sitt 

samtycke i och med att de valde att delta i undersökningen samt delge sina svarsinlämningar i 

samband med enkätundersökningens slut, (3) det redan omnämnda konfidentialitetskravet 

som hanterats i enlighet med riktlinjer för god forskningsetik, samt (4) nyttjandekravet att 

dessa enkätsvar enbart får och kommer används för studien (ibid). 

 

För att bearbeta det kvalitativa textunderlaget har en hermeneutisk ansats använts i korrelation 

med Maria Svenssons avhandling (Svensson, 2011). Som analysmetod och modell har det 

kvalitativa underlaget inspirerats tydligt av kvalitativ textanalys (för textuell data från 

enkätsvaren) samt semiotisk bildanalys (för visuell data från de elevskisser som förtydligat 

elevresonemanget kring tekniska system). Som sådant har en modell tagits fram för att 



32 

 

analysera helheten i empiriska underlaget med tydliga drag från det resultat som Svensson 

framarbetat i sin avhandling gällande lärandet av tekniska system. 

 

Frågeställningarna byggde på, som tidigare nämnt i studiens metodavsnitt, tankegångar 

hämtade från Ingelstam (Ingelstam, 1996), vilket i den reella tillämpningen i 

enkätsammanhanget gav oerhört fylliga svar (i snitt levererades 1-2 handskrivna sidor till 

varje övergripande frågeställning samt dess underliggande frågeställningar). Som sådant är det 

min uppfattning att systemfallen väl korresponderade till den systemteori som syftar till att 

göra lärandet kring tekniska system tillgänglig till elever inom framför allt grundskolan, men 

också i gymnasieverksamheten - och då i synnerhet till teknikprogrammet. Konsekventiellt, 

hade inte frågeställningarna haft sin tyngdpunkt i vedertagen systemteori skulle en ogynnsam 

effekt framträda där frågeställningarna saknat förankring i dess avsikt att illustrera vilken 

systemuppfattning elever inom diskursen om tekniska system. 

 

Resultatens tillförlitlighet avspeglas delvis i de svaren som informanterna framställde, men 

framför allt i tillvägagångssätt som enkätens upplägg möjliggjorde - frågeställningarna var 

hämtade och konstruerade utifrån beprövad systemteori - och till undersökningen kunde inte 

studiens författare utöva tolkningsmöjligheter eller förklaringar som på något sätt skulle 

kunna influera de svarsinhämtningar som gjordes.  

 

I renskrivningsmomentet har direkta transformeringar av gjorts av handskriven text till digital 

form utan att tolkningsutrymme från studiens författare skulle ha agerat "filter". Därför finns 

det i det närmaste ett 1:1 förhållande mellan det handskrivna materialet och digitala 

underlaget som använts till studien. Citat är exakta och belyser den intuitiva tolkningen som 

respondenterna haft vid enkätgenomförandet. På så sätt har eventuella felkällor som skulle 

kunna ha inträffat vid exempelvis transkriberingen av ett audiellt intervjumaterial undvikits.  

 

Intervjuer är levande samtal, och när dessa reducerats till utskrifter har faktorer som 

kroppsspråk och hållning försvunnit som varit essentiella inom ramen för dialogen mellan 

informant och intervjuare (Kvale, 2009:208). Därigenom visar då de öppna enkätsvaren det 

"dilemma" som informanten ställs inför - hur kan svaren till frågeställningarna uttryckas utan 

behovet av mänskliga faktorer som kroppsspråk, hållning, ordbetoningar etc som utgör 

kriterier för ett levande samtal.  

 

Detta dilemma frånkopplas då informanterna själva måste uttrycka sig textuellt, varvid en 

traditionell intervjutranskribering inte längre än nödvändigt. Enkätsvaren blir till den data som 

utan behov av rationalisering kan återges för vidare analys. Exempelvis, i ett annat 

sammanhang, kan de öppna enkätsvaren ses som e-postintervjuer vilket, i sin struktur, kan ses 

som ett av undersökaren obearbetat textmaterial tillgänglig för vidare analys (Sveningsson et 

al, 2003) 

 

I fråga om reliabilitet och validitet berättar Ejlertsson (2005) att enkätundersökningar framför 

allt tillkännages validitet genom att frågeställningarna är förankrade i teori och den forskning 

som undersökningen bedrivs inom - som i fallet med den här studien. Reliabiliteten, dvs. 

trovärdigheten, kommer utifrån att samma undersökning skulle kunna genomföras vid 

exempelvis två olika tillfällen och att samma resultat erhålls.  

 

Därtill bör det påpekas att studiens reella begränsning består i den omfattning som det 

empiriska materialet manifesterat - enkätundersökningarna har enbart bedrivits vid en 

gymnasieskola, vilket svårgör en övergripande generalisering på makronivå gällande elevers 
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uppfattningar av tekniska system. Ändock, i och med det höga antalet informanter i relation 

till det totala antalet individer som läser teknikprogrammet inom årskurserna 1 och 3 kan 

slutledningar göras på mikronivå som kan hänföras till makronivå. Här blir diskussionen om 

representativiteten och generaliserbarheten essentiell, framför allt om urvalet till 

enkätundersökningen bestått av ett bekvämlighetsurval - vilket då skulle argumentativt 

ifrågasätta just representativiteten och generaliserbarheten (Christensen et al, 2010). Inom 

studien gjordes en avgränsning till teknikprogrammets elever och samtliga (några undantag) 

elever inom årskurs 1 och 3 vid Gnosjöandans kunskapscentrum deltog i undersökningen.  

 

Slutligen, när det kommer till att förstå underlaget som producerat av de öppna enkätsvaren, 

har det varit min direkta avsikt att gå vidare från den problemställning som det sociokulturella 

perspektivet återger gällande deviationen mellan "det inre tänkandet" och det "yttre talet".  

 

Med andra ord menar jag kopplat till Roger Säljö (Säljö, 2000:115) som menar tydligt att vid 

framför allt intervjuer registreras informantutsagor - men inte explicit elevens reella tänkande.  

Detta perspektiv kan kopplas till Marc de Vries och dennes studier gällande elever intuitiva 

begreppsbildning kring teknologi (de Vries, 2008:134) - som denne menar måste vara 

utgångspunkten vid lärandet av teknologi.  

 

För studiens resultatanalys har jag utifrån den samlade mängden data valt ut representativa 

citat som jag med min tolkning och förförståelse för socio-tekniska system valt representera 

övriga informanters enkätsvar. Med representativa menar jag utsagor som fångar den samlade 

synen på ett specifikt analysområde kopplat till studiens frågeställningar. 

 

Således är det min mening, understött av Säljö samt de Vries, att ett större närmande till 

elevernas reella intuitiva uppfattning av tekniska system gjorts genom studiens metodiska val 

av öppna enkätfrågeställningar (där frågeställningar utgått från beprövad systemteori), 

kategoriserat genom studiens analysmodell vars ramverk beprövats av Svenssons resultat från 

sin avhandling (2010), vilket uppfyller forskningskriteriet om validitet. I fråga om reliabilitet 

har det än mer intressant visat sig finnas tydliga kopplingar mellan utsagorna från årskurs 1 

och årskurs 3, ett resonemang som kommer att förtydligas ytterligare i avsnittet om 

"resultatdiskussion och slutsats" inom den här studien. 
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Del II – Studiens utfall 

5 Resultanalys 

Den analytiska utgångspunkten för studien kommer från Maria Svenssons avhandling (2011) 

där det empiriska materialet och den genomgående analytiska tillvägagångssättet som 

avhandlingen centreras kring (med att finna sätt att arbeta med elevuppfattningar av tekniska 

system) används för att tolka underlaget från studiens insamlade material bestående av öppna 

enkätsvar. Således används Svenssons diskursiva utgångspunkt för klassrumsundervisningen 

om att tekniska system bör utgå från dels elevernas uppfattningar och dels för ämnesområdet 

relevanta teorier om tekniska system, vilket också överensstämmer med John Deweys tankar 

kring lärande.  

 

Genom trianguleringen kan, som Svensson nämner, ett ”avsett lärandeobjekt ta form som ett 

undervisningsinnehåll”. Genom sin avhandling knyter Svensson samman teori och empiriska 

studier av elevuppfattningar till en modell där tekniska system som lärandeobjekt utgår teorins 

två huvudsakliga grundelement; systemets funktion och systemets organisation. Till dessa 

grundelement anknyts då framför allt de funna variationerna av uppfattningar som förtydligar 

den betraktelseaspekt som eleverna bär med sig i diskursen om tekniska system; (1) föremål 

för användning, (2) föremålets funktion, (3) föremål som del av en process, (4) föremål som 

komponenter i system samt (5) föremål som del av system. De fem kategorierna av 

uppfattningar utgör tillsammans tre olika dimensioner gällande elevuppfattningarna; flöde, 

komponentinteraktion samt systeminteraktion. 

 

Sammantaget menar Svensson att den teoretiska uppdelningen av tekniska system utifrån 

funktion och struktur (organisation) kan kopplas samman med de studerade 

kategoriseringarna av elevuppfattningar till följande aspekter; systemets resurser, systemets 

intention, systemets internstruktur samt systemets externstruktur, som Svensson omnämner 

som ”dimensioner av variation”.  

 

I den här studien kommer det empiriska materialet bestående av öppna enkätsvar med inslag 

av textuella och visuella systembeskrivningar analyserar gentemot de aspekterna resurser, 

intention, internstruktur och externstruktur – i syfte att belysa vilken uppfattning eleverna har 

om tekniska system på gymnasienivå i korrelation till Svenssons avhandling där 

studieobjektet varit grundskoleelevers uppfattningar av tekniska system. 

5.1 Systemets funktion med avseende på dess resurser 

Svensson ger som förklaring till hur dimensioner av variation i korrelation till systemets 

grundelement praktiskt kan användas av undervisande lärare i undervisningen genom de 

konkretiserande frågeställningarna (kritiska aspekter) som läraren kan använda sig av för att 

förstärka det teknikdidaktiska hantverket med att förmedla kunskap om tekniska system.  

 

Gällande systemets resurser är följande aspekter att beakta; ”att det finns ett flöde”, ”vad är 

det som flödar”, ”vad kan påverka flödet”. Här vill studien använda dessa aspekter som 

analytiska ingångar för att synliggöra de sammantagna uppfattningar som teknikprogrammets 

elever visat i enkätsvaren. 
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5.1.1 Systemfall 1: E-handelssystem 

En e-handel fungerar på det sättet att kunden besöker hemsidan där alla produkter finns. När 

kunden är på hemsidan söker han/hon upp produkten som han/hon vill köpa. Detta sker med hjälp 

av en sökmotor på sidan och med hjälp av olika kategorier och flikar som produkterna är indelade 

i. När kunden hittar rätt produkt går de vidare till beställningen. När kunden har beställningssidan 

framför sig skriver de i olika data som behövs för att slutföra beställningen såsom: Namn, 

efternamn, adress som produkten ska skickas till, hur produkten ska levereras och hur kunden vill 

betala för produkten. När beställningen är färdig skickas den till lagret där personalen behandlar 

den. Sedan packar de produkten och skickar iväg den till kunden.  

(TE1-01) 

Det flöde som informanten TE1-01 beskriver i den hämtade citeringen från de öppna 

enkätsvaren förtydligar den övergripande synen på flöde som återkommande nämns i flera 

informanters förtäljande kring deras syn på hur ett e-handelssystem opererar. Initialt finns 

användaren som ser möjligheten till en handelstransaktion där användaren inom e-

handelssystem agerar köpare och köpobjektet återfinns (i detta exempel) på ett företags 

webbportal. För att finna rätt köpobjekt nyttjar köparen dels en sökagent (sökmotor) och 

systemets hierarkiska uppvisning av inordnade kategorier där andra potentiella köpobjekt 

återfinns. Efter det att rätt köpobjekt identifierats görs en beställning och det virtuella 

köpobjektet manifesteras till ett reellt köpobjekt. För att köpobjektet ska hamna hos köparen 

behöver systemet ytterligare indata från köparen, vilket i ovanstående beskrivning är 

kunddata. Med hjälp av dessa kunddata kan företaget se vart köpobjektet ska transporteras 

logistiskt, och inleder då en manuell hantering där det virtuellt objektet återfinns på lagret, 

sammankopplat med den gjorda beställningen, paketeras för vidare transport. 

 

Figur 1 (TE1-01, E-handelssystem) 

Via en skiss återberättar informanten TE1-01 att Kunden initierar systemets flöde med hjälp 

av en beställning. Denna beställning (systemdata) översänds till företagets Lager. Lateralt med 

att beställningen görs ser producenten till att Varan återfinns på Lagret via transport mellan 

produktion och Lagerenheten. Varan transporteras via ett extern transportföretag alt. det egna 

företagets möjligheter (Företagets bilar) till annan extern aktör (vilket informanten beskriver 
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som exempelvis Posten eller ett annat transportföretag). Efter det att det logistiska flödet 

hanterats når köpobjektet Varan till den designerade Kunden. 

 
Kunden söker upp hemsidan för produkten/tjänsten han/hon är intresserad av och kan genom at 

klicka på olika flikar, kategorier, rullister etc. hitta vad han/hon är ute efter. Ett artikelnummer ska 

finnas för att underlätta vid beställning. När man letat upp artikelnumret kan man antingen 

beställa ett exemplar direkt eller så kan man be om en offert på önskat antal ex. När beställningen 

är färdig och man har godkänt offerten går produkten till produktion (om den inte redan finns i 

lager). Produkten levereras när den är klar och senare/samtidigt skickas en faktura som kunden 

måste betala inom ett visst antal dagar. Vissa företag godkänner uppdelning av betalningen men 

det brukar oftast bli dyrare i slutändan.  

Om något är fel på produkten, t.ex. att den är sönder kan man antingen byta den eller få pengarna 

tillbaka, om man bevisa att felet fanns där innan leverans. (TE3-14) 

I paritet med informanten TE1-01 ser informanten TE3-14 samma utgångspunkt för systemets 

flöde via företagets e-handelssystem. Här utvecklar däremot TE3-14 fler led inom 

datahanteringen som sker mellan köpare och e-handelssystem där informanten indirekt 

kopplar e-handelssystemet med ett databassystem som lateralt arbetar gentemot e-

handelssystemet och företagets reella fysiska lager.  

 

Skulle inte köpobjektet återfinna direkt på företagets lager går en signalkoppling till företagets 

produktion där företaget initierar ett produktionsflöde som ser till att slutprodukten Köpobjekt 

transporteras till lagret i enlighet med köparens köpintention och gjorda beställning. TE3-14 

beskriver också återkopplingen som i slutet av e-handelsflödet (vid mottagande av köpobjekt) 

görs genom köparen genom att denne undersöker köpobjektet för eventuella felaktigheter. Om 

så är fallet, berättar informanten, kan köparen genom beställningsföretaget få en ny vara eller 

pengarna tillbaka (en form av garanti som säljaren indirekt erbjuder via informantens 

systembeskrivning) 

 

 

Figur 2 (TE3-14) 

 

Informanten TE3-14 redovisar detta flöde grafiskt genom att (1) konsumenten ber om en 

offert. Ikonografiskt illustrerar dessutom i likhet med olika systemteoriska förhållningssätt att 

figursättningen "romb" används för att visualisera ett "agerande" hos kund och "kvadrat" som 

agerande på företagssidan. (2) Företaget inväntar godkännande - vilket i sig är en återkoppling 

på kundens/konsumenten begäran av offert. Vid godkännande (3) fortlöper produktion (4) och 

en faktura skickas till kunden. När produkten är sammanställd och redo på logistisk transport 

(5) skickas den till kund, varvid kunden mottar produkten (6) och gör en ny flödes-

återkoppling när kunden godkänner varan (6), och kunden betalar den utskickade fakturan (7).  
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När företaget mottagit betalningen har systemet nått sitt slut och flödet är terminerat för denna 

session. 

5.1.2 Systemfall 2: Återvinningssystem 

Återvinning fungerar på så sätt att man använder saker som gå att återvända som glas, plast, trä 

går att göra till papper och batterier, olika metaller. det finns också tekniska prylar som man kan 

återanvända som kretskort som fortfarande fungerar men behöver kanske något mer för att kunna 

använda men när tillbehören till kretskortet går sönder ja då sparar man inte kretskortet heller? då 

kan man skaffa sig en återvinningsstation där du sorterar saker! som såhär fungerar det! t.ex. glas: 

glaset blåses till en flaska. i flaskan fylls Cola den åker till affären, någon köper den, dricker upp 

den och pantar den eller går och lägger den bland andra glas vid en återvinningsstation. den 

smälts ner och kan användas igen.  (TE1-07) 

Här ger informanten TE1-07 en beskrivning av hur flödet mellan systemets olika 

komponenter gällande återvinning av glas: glas blir flaska, flaska fylls med innehåll, flaska 

med innehåll transporteras till försäljningsstation (affär), flaska med innehåll köps av 

konsument, konsument förtär innehållet och pantar flaskan alt. lämnar den på en 

återvinningsstation, flaskan smälts ner och flaskans cykliska vandring i samhället initieras 

ånyo. Systemmässigt berättar också informanten att flaskan börjar sin cykliska resa vid en 

tillverkningsenhet där tillverkningsenheten kan ses som ett delsystem som flaskan börjar 

inom.  

 

Detta delsystem gör sin överlämning i och med att det logistiska systemet tar vid transport till 

affär, och inom affären inordnas flaskan i det affärssystem som tillgängliggör flaskan till 

försäljning. Vid försäljning tar individen (kunden) flaskan, nyttjar denna - och överlämnar den 

sen till två tänkbara delsystem, ett pantsystem och ett externt återvinningssystem, för i 

processordningens sista station smältas ner och återanvändas med nytt innehåll.  

 

Flödesaktören är flaskan, och flödet rör sig mellan olika delsystem av intresse för flaskans 

cykliska resa inom samhället. Omnämnandet av pantsystem som systemkomponent har varit 

centralt för flera informanters återberättande av återvinningssystem. Intressant här är det 

artefaktsperspektiv (kring flaskan) som informanten använder sig av för att förtydliga hur ett 

hanterings-, distributions och återvinningssystem fungerar. 

 
Återvinningssystem har en process som genom att använda vissa material man kan återvinna 

materialet igen efter att det har använts flera gånger. Återvinningssystem innebär allt från att 

materialet har använts till att man kan tillverka nya saker av det. Idag har de flesta erfarenhet 

inom återvinning, framför allt när man pantar. Mitt förslag för företaget är att man skapar 

transport som samlar in produkterna efter att de har använts färdigt och sen kör ner de till 

återvinnings station där produkterna bearbetas tills nästa process. (TE3-23) 

Informanten beskriver inledningsvis i det citerade stycket att återvinningssystemet arbetar 

kring en process, en process som kretsar sig kring (1) materialanskaffning (insamling av 

uttjänta produkter), (2) anordnar en transport som hämtar återvinningsmaterialet till (3) 

återvinningsstationen. Det återkommande inom flödesbeskrivningen är det intressanta 

artefaktsperspektivet som utgör epicentrum vid återgivningen av hur ett återvinningssystem 

fungerar.   

5.1.3 Systemfall 3: Det sammankopplade systemet 

Vi kan skriva på våran webbsida att vi vill att så många som möjligt återvinner sina produkter som 

dom köpt av oss så att vi kan göra nya utan att skada miljön lika mycket som vi gör om de inte 
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återvinner sina gamla produkter. Man producerar i fabriken och sedan skickar man det till lagret 

som tar kort på produkterna och sedan skickas det till kontoret som sedan lägger ut det på internet. 

Då kan konsumenterna handla via internet. Efter att dom inte vill ha produkterna så återvinner 

dom det i behållarna som sedan blir tömda av en sopbil och skickas till en återvinningsfabrik som 

återvinner de och skickar det till fabriken som gör nya produkter. Sen går det runt som ett 

kretslopp. (TE1-03) 

När informanten TE1-03 sammankopplar ett tidigare beskrivet e-handelssystem och ett 

återvinningssystem berättar denne om ett flöde bestående av tillverkade produkter (som i ett 

senare led transformeras till uttjänta produkter). Flödet inleds, i TE1-03:s beskrivning, med att 

flödesobjektet "produkten" tillverkas i fabrik (1), dokumenteras på företagets lager (2) för att 

därefter publiceras av företagets kontor (3). Konsumenten identifierar produkten på 

webbplatsen (4) och omvandlar det virtuella objektet skapat av företagets kontor med 

underlag av det reella lagerlokaliserade objektet till ett köpobjekt. När transaktionen mellan 

företag och konsument fortlöpt (5) använder konsumenten produkten till dess att det är uttjänt.  

 

När produkten nått sin livslängd placeras produkten i en behållare (6) för vidare transport av 

sopbil (7) till återvinningsfabriken (8) där återvinningsfabriken demonterar produkten 

(återvinner) och skickar sen det återvunna materialet till tillverkningsfabriken (1 samt 8). 

 

Figur 3 (TE1-03, Sammankopplat) 

E-handelssystemet kan kompletteras med ett bonussystem. Om kunden lämnar in förbrukade 

elektronikprodukter så kan de få en bonus på det värde som återvinningsmaterialet inbringar. 

Bonusen kan sen registreras på ett användarkonto på företagets e-butik. På så sätt får kunden 

belöning för att hon återvinner samtidigt som kunden kan få en ny produkt till ett billigare pris. 

Efterfrågan borde öka vilket gynnar företaget. De förbrukade produkterna plockas isär och 

materialet sorteras.  Det sorterade materialet säljs tillbaka till diverse materialleverantörer 

samtidigt som man beställer nytt. Produktionen styrs av kundens internetbeställningar. Den färdiga 

produkten levereras till kunden. Hos kunden kan man ta emot kundens förbrukade produkter. Man 

tar med dem till företaget där de värdesätts. Det värde som de förbrukade varornas material 

inbringar omvärdera till en bonus som sätts in på kundens e-konto. Därefter är kretsloppet slutet. 

(TE3-16) 

Samma konklusioner återfinns hos informanten TE3-16 som hos tidigare nämnda TE1-03 

gällande systemets flöde och det som flödar inom systemet - vägen från produktion till kund, 
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och kund till återvinning, återvinning tillbaka till företaget. Produkten är det som flödar enligt 

informantens beskrivning av det sammansatt systemet, och agerar väldigt representativ för 

flera av de inkomna svarsinlämningarna gällande e-handel, återvinning samt det 

sammankopplade systemet med e-handel och återvinning. 

5.2 Systemets funktion med avseende på dess intention 

Förmågan att kunna identifiera ett systems syfte är essentiell då det handlar om att kunna 

vidga sin förståelse för tekniska system utifrån materiella gestaltningar, dess ingående 

komponenter, till andra sociala konstruktioner där tekniken de facto interagerar med 

individen, samhället och omgivningen (naturen) (Svensson, 2011). Essentiella frågeställningar 

som utgör detta perspektivs kritiska aspekter är; vilka behov tillgodoses för individen - samt 

vilka behov som tillgodoses för människan och samhället (Svensson, 2011:51). 

5.2.1 Systemfall 1: E-handelssystem 

Det går till så att vi människor i samhället är intresserade av en produkt och kanske inte har 

möjligheten att åka och köpa den. Så vi bestämmer oss av att söka upp produkten på internet och 

hitta en trovärdig hemsida av ett företag som har blivit e-handels-certifierade. När du väl hittat din 

produkt på sidan så fyller du i dina uppgifter och din adress. Du kan även välja hur du vill betala, 

via faktura, kort, postförskott, eller internetbanken. Dessa tjänster är säkra eftersom allt är 

krypterat. När du väl har fyllt i det väljer du också hur du vill få det skickat. Man kan välja frakt 

med posten som vanligtvis kostar 49 kr eller Schenker som kostar 79 kr. Man kan även välja få hem 

det av en postombudsman och då tillkommer det lite mer pengar. När du väl har beställt och har 

fått en bekräftelse på din mail så ska du spara kvittot. Efter 3-5 arbetsdagar så får du ett brev eller 

sms med ett kollid-nr, det numret ska du visa för den anställde där du hämtar ditt paket. (TE1-02) 

Här beskriver eleven ett flöde som initieras vid användarens besök hos e-handelsföretagets 

hemsida. Vid valet av det tänkta köpobjektet följer val av betalningsalternativ för att därefter 

låta användaren välja olika logistiska alternativ för att köpobjektet ska finna sin väg från det 

säljande företaget till användaren. Efter gjord beställning ges en återkoppling som verifierar 

att flödet inte avstannat eller fortlöpt på ett icke-önskat sätt via e-postbekräftelse.  

 

Ytterligare en återkoppling ges vid sms-bekräftelsen som förklarar att det logistiska 

handlandet fortlöpt önskat genom att slutdestinationen för e-handelssystemets operativa flöde 

fullgjorts med leverans där köpobjektet intygas har anlänt till för användaren avsedd 

hämtningsstation. I elevens skildring ser man hur ett webbesök resulterar i en transaktion och 

följande transportering av valt köpobjekt – i likhet med den gängse bilden av e-handel som 

branschen själva återberättar i sin e-handelsmodell som studien tidigare omnämnt. 

 
E-handel är ett effektivt sätt för konsumenter att ta del av företagets sortiment och tjänster. Det 

används för att kunden själv ska kunna ta reda på vad som finns att tillgå i företaget utan att 

behöva se till att man får en produktkatalog skickad till sig. E-handel fungerar som 

marknadsföring som ett konstant försäljningstillfälle och för att dela med sig av övrig information. 

Jag personligen stöter på e-handel när jag handlar kläder, skor, böcker, biobiljetter o.s.v. på 

Internet. Det är smidigt att kunna sitta hemma i soffan och klicka hem varor istället för att kanske 

söka land och rike runt för att hitta det jag vill ha. Det är också smidigt att sortera och 

kategorisera för att hitta det jag helst vill ha. (TE3-15) 

Signifikanta syftesbeskrivningar lämnas av informanten TE3-15 som i likhet med tidigare 

informanten TE1-02 berättar den individ- och företagsnytta som E-handelsystem bär med sig. 

Begrepp som marknadsföring, produktkatalog samt mänskliga behov som "smidighet", 

"handlande hemifrån", "informationssortering" (sortera och kategorisera produkter) ställs i 

likvärdighet med de motivationskrafter som driver fram teknikutveckling enligt de Vries 
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(Teaching about Technology, 2005) jämförelse med olika kända filosofier studier av just 

mänskliga behov (de Vries anknyter exempelvis till A. Maslows behovstrappa). I överlag 

nämner merparten av samtliga informanter från teknikprogrammet två årskurser (årskurs 1 

och årskurs 3 som studiens empiri utgörs av) just mänskliga drivkrafter som anledningen till 

att E-handelsystem får sitt existensberättigande. 

5.2.2 Systemfall 2: Återvinningssystem 

Återvinningen innebär att vi slipper inhandla särskilt mycket nya resurser och vi sparar på sätt 

både på miljön och utgifter. Vi skulle kunna erbjuda kunderna rabatt på en ny vara om de väljer att 

lämna tillbaka en produkt för återvinning. På så ätt skulle vi tjäna pengar trots att vi erbjuder ett 

sänkt pris på nya varor. (TE1-06) 

Incitamenten miljöförbättring samt ekonomi återkommer i informanternas beskrivningar av 

det övergripande syftet bakom återvinningssystem, något som denna informant tydligt 

framhäver. 

 
Återvinning är ett bra sätt att utvinna kvarvarande resurser ur en använd produkt. På så sätt kan 

man minska både tid och kostnad och man gör naturen en tjänst då det inte har stor miljöpåverkan. 

I hushåll brukar den vanligaste sorten av återvinning handla om förpackningar, man sorterar dem 

och åker till en återvinningsstation där de läggs i olika containrar. Därefter skickas detta till ett 

återvinningsföretag där de troligtvis utvinner energi ur det osv. (TE3-20) 

Förbi de incitament som TE1-06 åberopar i det tidigare citerade stycket anknyter TE3-20 till 

företagsbehov som drivkraft bakom återvinningssystem - då återvinning möjliggör 

resursökning till tillverkningsföretag i form av nya tillverkningskomponenter, men framför 

allt som TE3-20 framhäver - energiutvinning, vilket kausalt också påverkar ekonomi och 

miljö i ett positivt bemärkande. 

5.2.3 Systemfall 3: Det sammankopplade systemet 

Man ska sammanfläta detta genom att på sidan erbjuda specialpris om man erbjuder sig att komma 

tillbaka produkten när man är klar Det behöver inte röra sig om jätte stora summor men omkring 

50 kr. Om detta funkar så kommer både konsumenten och producenten tjäna på det. (TE1-04) 

Incitamenten som systemintention bakom sammankopplingen av e-handel och återvinning 

återfinns hos flera respondenter - implementeringen av ett "pantsystem" där återkopplingen 

mellan produktinlämnare och produktåtervinnare ges av en symbolisk "pantsumma" för att 

stimulera flödet av uttjänta produkter till nya produkter. 

 
Företaget i fråga kan anordna ett system och erbjuda sina kunder ett enkelt sätt att skicka tillbaka 

produkterna till leverantören. De sin tur bör ha breda kunskaper om hur deras förbrukade material 

återvinns på bästa sätt. För att få igång e-handel sammanfört med återvinning så kan kunderna få 

tillbaka en viss summa vid tillbakalämning av produkterna. Detta för att bli säkrare på att 

materialet återvinns på rätt sätt för det är producentens ansvar att det sker på rätt sätt. Mitt förslag 

är att ni skapar en kategori på er hemsida, där kunden kan gå in och anmäla vilka produkter som 

har kasserats och de vill skicka tillbaka. När produkten köptes, samt vilket skick det är i. Därefter 

avgörs den summa som kunden skall få tillbaka. Sedan skickas produkten från kunden till företaget 

och återvinningen där sker på samma sätt. (TE3-15) 

Igen, sammankopplingens systemintention klargörs genom det ekonomiska incitament som 

köpare kan åtnjuta om de returnerar uttjänta produkter till återvinning.  
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5.3 Systemets organisation med avseende på dess internstruktur 

När systemets organisation uppbenas utifrån dess ingående komponenter menar Svensson att 

en essentiell del i lärandet kring tekniska system är att kunna identifiera komponenternas olika 

betydelser, dess relationer med andra komponenter – och framför allt vilka komponenter som 

döljer sig bakgrunden, men som ändå påverkar systemet. 

5.3.1 Systemfall 1: E-handelssystem 

Kunden kan se de produkter som på vårt företags hemsida. När han klickar på en av våra 

produkter så länkas en sida med vidare information om den produkten. Nu på den denna sida kan 

kunden välja att lägga produkten i varukorgen. Då kunden har genomfört detta och bestämt sig för 

att investera produkten trycker han på ”betala”. När kunden gjort detta får han/hon skriva in 

konto-nummer, kod, mail-adress och destination som produkten ska till. Ett kvitto på köpet skickas 

direkt till kunden som intyg. Produkten kunden har beställt tas nu ut från lagret och skickas med ett 

fraktföretag som vi har kontrakt med. Frakten kostar för oss ingenting eftersom betalar en 

fraktavgift beroende på avståndet från lagret.  För varje produkt som beställs tillverkas en ny 

likadan så att vi alltid har samma antal på lagret. (1) Produkten tillverkas, (2) läggs på lager, (3) 

beställs av kunden, (4) Beställningen är uppfattad. Kvitto skickas.(5) Produkten hämtas från lagret 

och fraktas till kunden, (6) En ny produkt av samma typ som såldes tillverkas och läggs på lagret. 

(TE1-11) 

Genom att studera det skrivna från TE1-11 förtydligas den systembeskrivning som återger 

vilka komponenter som ingår centralt i informantens begreppsbildning kring E-

handelssystem. Företaget har en hemsida, vilket också framhäver ett dolt IT-system som 

understödjer webbplatsen som informanten tar upp i systembeskrivningen. Detta IT-system 

består då (utifrån ett vertikalt perspektiv) av servrar, nätuppkoppling gentemot en så kallad 

Internet Serverice Provider (ISP), databassystem där produkterna är inordna inom samt 

kopplingar till andra företagsnära system såsom ett affärssystem för beställningar, 

faktureringar och lagerkontroll. Horisontellt nämner informanten varukorgen, vilket är ett 

centralbegrepp för just e-handelssystem. Vid beställning, berättar informanten vidare, hanteras 

beställningen lokalt på företaget genom att lagerenheten vid företaget får en kallelse om att 

lokalisera köpobjektet för vidare transport. Genom att knyta an logistik introduceras ett 

externt system.  

 

Samtidigt berättar också TE1-11 om att en återkoppling sker mellan företagets e-

handelssystem och det interna affärssystemet som har hand om orderintag och 

produktionsverkställande - för varje beställd produkt går en signal till företagets produktion 

som initierar tillverkningen av ytterligare en produkt. Som kontrollpunkt gör företagets 

affärssystem det gällande att på lagret skall det finnas samma antal produkter tillgängliga för 

försäljning. Systemholistiskt går att se att ur TE1-11 redogörelse att det existerar ett 

övergripande system som inordnar e-handelssystemet, företagets administrativa enhet för 

faktureringsföretagets lagerhantering och företagets produktion, samt att detta övergripande 

system också koordinerar med externa system för logistiska behov. Kring dessa essentiella 

delsystem återkommer också i informantens systembeskrivning flera återkopplingar för att 

säkerställa flödet av information samt produkter. 
 

E-butiken innehåller alla företagens varor. Det finns en bild och produktinformation på varje 

produkt. Kunden kan klicka på en vara och göra en beställning. Det ska finnas ifyllningsalternativ 

där kunden kan välja mängd och färg. När kunden skickar iväg sin beställning kommer en order till 

en dator på företaget som en anställd får övervaka. Därefter skickas ordern ut till produktionen 

som startar tillverkningen. (TE3-16) 



42 

 

 

Figur 4 (TE3-16, E-handel) 

Informanten TE3-16 har en likartad bild av de systemkomponenter som utgör E-

handelssystemet där följande noder (komponenter) är essentiella: (1) Beställning via 

webbportal, (2) Affärssystemet verifierar e-handelsordern och initierar produktionen, (3) 

produktionen översänder sen färdig produkt till det logistiska systemet som tar hand om (4) 

transport av köpobjekt från företag till köpare. Igen går det att se flera underliggande system 

som inte redovisas explicit, men som är väsentliga för systemets huvudsakliga drift.  

 

Genomgående för de övriga informanterna är den holistiska samt artefaktsdrivna synen på 

systemkomponenteter - komponenterna agerar stationer där flödet med information och 

produkter passerar med tillhörande återkopplingar som exempelvis orderbekräftelse etc. Få 

elever har gått ner på en systemnivå där mer informationsteknologiska komponenter gjorts 

synliga - utan nivån på systembeskrivning har varit på en funktionsdriven nivå där 

tillämpningen av systemet samt dess komponenter redogjorts i systemberättelsen. 

5.3.2 Systemfall 2: Återvinningssystem 

Jag ska förklara hur återvinningen fungerar i dagens samhälle. Det går till så att vi människor i 

samhället har saker eller någonting som vi längre inte behöver och åker därför till en bestämd 

plats s.k. Återvinning/soptippen, och sorterar rätt material i rätt container, t.ex. brännbart, 

kartong, plast, metall. Sedan så kommer det en lastbil som kör iväg en container, lått oss säga 

plast. Plasten skickas sedan till ett företag som återvinner plasten. Det går till så att plasten värms 

upp och sedan tillsätts kemikalier så att färgerna försvinner och sedan blir plasten återvunnen och 

man kan då använda plasten igen. (TE1-02) 

Återvinningssystem enligt informanten TE1-02 sammanfattar på ett tydligt sätt de elevutsagor 

som handlar om systemkomponentbeskrivning samt dess betydelse för det överordnade 

systemet. Här berättas det att systemkomponenten "återvinningscontainer" inväntar 

materialfyllnad för att nästa led i återvinningssystemet ska fortlöpa. Rätt material hamnar i rätt 

container och där en lastbil (logistikobjekt) transporterar på begäran av systemet rätt material 

till rätt återvinningsinstans.  

 

Väl vid återvinningsstationen berättar informanten vidare om den process som fortlöper efter 

det att material hämtats och levererats för bearbetning. Likartat beskrivning för ett extern 

återvinningssystem som ett internet görs gällande om företaget har resurser att hantera det 

själva. I så fall initierar det egna (eller externa) återvinningssystemet en process där uttjänta 

produkter demonteras till råmaterial som i senare led kan användas åter av tillverkande företag 

(i syfte att producera nya produkter) 

 
Vad företaget måste tänka på är källsortering. Var noga med att sortera även restprodukterna. 

Detta är första steget. De olika materialen separeras, så att de blir fristående. Dessa skickas sedan 
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till en återvinningsstation (om ert företag inte har möjlighet att återvinna själva), där materialet 

bryts ner och går sedan att återvända till nya produkter. (TE3-15) 

 

 

Figur 5 (TE3-15, Återvinning) 

Detta beskrivs än mer tydligare i den grafiska systembeskrivning som informanten tagit fram 

för att förtydliga sitt resonemang kring återvinningssystem. Som ett kretslopp berättar TE3-15 

att grundmaterial skickas till det tillverkande företaget, materialet bearbetas och en färdig 

produkt levereras alt. källsorteras, för att därefter hamna på en återvinningsstation som 

demonterar det inkomna materialet. Slutstation är företaget som tar emot "ny" produktmaterial 

och produktionen kan ånyo initieras. 

5.3.3 Systemfall 3: Det sammankopplade systemet 

Man producerar i fabriken och sedan skickar man det till lagret som tar kort på produkterna och 

sedan skickas det till kontoret som sedan lägger ut det på internet. Då kan konsumenterna handla 

via internet. Efter att dom inte vill ha produkterna så återvinner dom det i behållarna som sedan 

blir tömda av en sopbil och skickas till en återvinningsfabrik som återvinner de och skickar det till 

fabriken som gör nya produkter. (TE1-03) 
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Figur 6 (TE1-03, sammankopplat) 

Igen används delar av samma citering från tidigare användning av TE1-03:s utsaga gällande 

det sammankopplade systemet. Illustrerat är nu det överordnade systemets flöde med 

betraktelseintresset på systemets inomburna komponenter. TE1-03 illustrerar tydligt vilka 

systemkomponenter som i det överordnade systemet som utgör företaget där e-

handelssystemet är en del bland andra delsystem. Det första delsystemet visas grafiskt som 

själva fabriken där företaget har sin produktion.  

 

Efter gjord produktion förs köpobjektet som flödeskomponent till lager med tillhörande 

kontor där förberedelser görs inför produktens publicering på företagets e-handelsportal. 

Därefter visas den externa kunden med sitt delsystem (internetuppkopplad dator) där denne 

gör sin beställning på e-handelsportalen. Efter det att produkt mottagits via ett logistiskt 

system så används det, för att i senare led transformeras till statusen av ett uttjänt objekt. Detta 

objekt förs till en återvinningsstation som samlar upp återvinningsbart material för vidare 

transport till en återvinningsfabrik.  

 

När återvinningsfabriken demonterat och separerat nytt material från de återvunna enheterna 

förs det användbara materialet åter till företagets produktionsenhet (fabriken). 

 

Studerat till samlade mängden svar kring vilka systemkomponenter som utgör e-

handelssystem, återvinningssystem samt det sammankopplade systemet utmynnas en kollektiv 

beskrivning som i mångt och mycket i dess varierande utförande kan liknas med informanten 

TE1-03:s systembeskrivning. 

5.4 Systemets organisation med avseende på dess externstruktur 

System som sådana kan vara komplexa och svåröverblickbara även för experter (Svensson, 

2011). När det handlar om undervisning som ska bedrivas i klassrummet med 

systemförståelse på en grundläggande nivå menar Svensson att det är viktigt att underlätta för 

eleverna se helheten i ett system. Helheten i ett system dock behöver inte komma från 

djupgående studier av systemets olika komponenter och dess relationer till varandra utvecklar 

Svensson vidare, utan istället bör även fokusen ligga (utöver systemets interna struktur) på 
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systemets olika påverkansnivåer; individen, människan, samhället och natur som en del av 

systemets externa struktur (Svensson, 2011). 

5.4.1 Systemfall 1: E-handelssystem 

E-handel innebär att man ska kunna beställa en produkt hemifrån datorn och sedan få den fraktad 

hem till dörren. Man ska kunna känna att ens order behandlas med sekretess. Min egen erfarenhet 

med e-handel är att man vill kunna känna sig säker och man vill att företaget ska samarbeta med 

banker så att man känna sig trygg vid betalning. Vi bör ha ett transport t.ex. DHL som kan 

transportera ut varorna till företag och postkontor som i sin tur skickar ut varorna till 

privatpersoner. (TE1-06) 

Banker, externa logistiskföretag samt postkontor är exempel på privata och offentliga 

samhällsfunktioner som omnämns i informanten TE1-06 beskrivning av E-handelssystem. 

Som tidigare informanten beskrivet syftet med e-handel återkommer det mänskliga behovet av 

snabba, trygga och bekväma köpformer som e-handeln inbjuder till. 
E-handel är ett system som hjälper genomföra köpet utan att man måste se produkten i verklighet. 

Det kan se helt via en webbsida eller program. Personligen har jag varit med i en webbprojekt som 

gjorde en webbsida där man kunde beställa varor direkt hem. Lite erfarenhet av e-handel har alla 

som använder banken. Bankens e-handel ger möjlighet att få styra en del av personliga ekonomi 

hemma, så varje gång man ska betala behöver man inte gå till banken. (TE3-23) 

E-handel som sådant effektiviseras med hjälp av bankverksamheter som finns i samhället. 

Dessa system tillåter människan bedriva handel som annars skulle ha inneburit fysisk närvaro 

vid beställning och betalning. Eventuellt skulle resonemanget kunna utvecklas ytterligare av 

informanten då behovet av att kunna distansbetala uppfyller flera andra samhällsbehov hos 

den del av befolkningen som har svårt av att klara av närvarotvungna affärssituationer. 

 

I likhet mellan de bägge undersöka årskurserna för den här studien återkommer banker, andra 

betalningssätt såsom VISA-kortbetalning, något som informanten TE1-09 gör tydligt i 

följande citering: 
 

När vi kollar på dagens reklamer så finns det oftast en adress till deras sida där man kan handla 

på nätet. E-handel är väldigt simpelt upp byggt. Varor är uppdelade i kategorier som man kan 

välja på. Att betala är också lätt pga att vi har internet banker idag. Så vi kan betala direkt med 

vårat kort. Med det är inte alltid säkert. Som vi vet finns det hackers om kan komma åt dina 

kontouppgifter. Så därför finns det en sida som heter ”Paypal”. Där kan du överföra precis så 

mycket pengar du behöver för att köpa din vara från nätet. Den sidan är säker för att där sparar 

dem inte dina kontouppgifter. (TE1-09) 

5.4.2 Systemfall 2: Återvinningssystem 

Återvinningen innebär att vi slipper inhandla särskilt mycket nya resurser och vi sparar på sätt 

både på miljön och utgifter. (TE1-06) 

Tydligt uttryckt fyller återvinningssystem behov som tidigare illustrerats gällande systemets 

intention, framför allt ser man till dess påverkningsnivå på miljö, samhälle och människa ses 

följande; miljön förbättras av nyttjandet av ett effektivt återvinningssystem, samhället 

förbättras genom att resurser används bättre genom återvinning, samt mänskliga incitament 

som ekonomisk ersättning (pant, som tidigare informanter tagit upp som "morot" för 

återvinning).  
Återvinning är ett bra sätt att utvinna kvarvarande resurser ur en använd produkt. På så sätt kan 

man minska både tid och kostnad och man gör naturen en tjänst då det inte har stor miljöpåverkan. 

I hushåll brukar den vanligaste sorten av återvinning handla om förpackningar, man sorterar dem 
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och åker till en återvinningsstation där de läggs i olika containrar. Därefter skickas detta till ett 

återvinningsföretag där de troligtvis utvinner energi ur det osv. (TE3-20) 

Ett mer utvecklat resonerande hämtas från TE3-20 (som tidigare används gällande systemets 

intention) med samma grad av extern gynnsam påverkan ges att, såsom informanten berättar, 

att naturen tjänar på återvinningsarbetet genom att befintliga resurser återanvänds istället för 

att nyproduceras på naturens bekostnad. Tid och kostnad är parametrar som uppfyller 

mänskliga behov, vilket sammantaget ger oss en samlad syn på systemets externa 

påverkanssätt. 

5.4.3 Systemfall 3: Det sammankopplade systemet 

E-handelssystemet kan kompletteras med ett bonussystem. Om kunden lämnar in förbrukade 

elektronikprodukter så kan de få en bonus på det värde som återvinningsmaterialet inbringar. 

Bonusen kan sen registreras på ett användarkonto på företagets e-butik. På så sätt får kunden 

belöning för att hon återvinner samtidigt som kunden kan få en ny produkt till ett billigare pris. 

Efterfrågan borde öka vilket gynnar företaget. De förbrukade produkterna plockas isär och 

materialet sorteras. Det sorterade materialet säljs tillbaka till diverse materialleverantörer 

samtidigt som man beställer nytt. Produktionen styrs av kundens internetbeställningar. Den färdiga 

produkten levereras till kunden. Hos kunden kan man ta emot kundens förbrukade produkter. Man 

tar med dem till företaget där de värdesätts. Det värde som de förbrukade varornas material 

inbringar omvärdera till en bonus som sätts in på kundens e-konto. Därefter är kretsloppet slutet. 

(TE3-16) 

Den externa påverkningen som omsluter det sammankopplade systemet till en större helhet 

sammanfattas väl av informanten TE3-16, som tidigare givit samlingsinnehåll av representativ 

kvalité till den samlade mängden enkätsvar till den här studien. Jämförelsevis ser TE3-16 

samma faktorer som bidrar till påverkningsnivåer på tre tydliga plan; mänsklig påverkan via 

ekonomiskt incitament för aktivt returnerade av uttjänta produkter till återvinning, 

samhällspåverkan via återvunna produktionsmaterial som ånyo kan föras in i produkten, samt 

miljöpåverkan genom att nyproduktion av tillverkningsmaterial minskas när återvunnet 

material finns tillgänglig för produktionsinriktade företag. 
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Del III – Studiens slutsatser 

6 Diskussion och slutsats 

Syftet med den här studien var att studera elevers uppfattningar av socio-tekniska system, med 

särskilt intresse för uppfattningarna hos elever som läser teknikprogrammet vid den nationella 

gymnasieskolan.  

 

I likhet med tidigare studier gjorda gällande elevuppfattningar av tekniska system (framför allt 

Örtnäs, 2007 samt Svensson, 2011) har den här studien än mer upplyst studiens författare om 

den ständigt pågående diskursen om och kring tekniska system som bedrivs inom den dagliga 

skolverksamheten. Sett till studien, existerar det nu ytterligare underlag till den befintliga och 

ständigt växande forskningsområdet kring lärande om teknologi som de Vries eftersöker 

(2008).  

 

Överlag har det visat sig att det är möjligt att genomföra på gymnasienivå en undersökning av 

denna magnitud. Öppna enkätsvar har också visat sig som en gynnsam metod för att hämta in 

information om uppfattningar och begreppsbildningar kring tekniska system. Samtidigt, sett 

till det urval av elever som deltagit i undersökningen så existerar det ett tydligt holistiskt 

förstående för dels teknik, men framför allt tekniska system. Nivån däremot, divergerar mer 

mellan enskilda individer än mellan årskurserna - vilket var ett intressant sidospår till den här 

studien.  

 

Den nämnda holistiska systemförståelsen har genom analys kategoriserats genom den 

analysmodell som tagits fram i samband med studien - vilket ur ett normativt perspektiv visar 

på att eleverna i olika grader men ändock fullgott ser vilka flöden som går in, i och ur ett 

system. De ser också samband mellan olika delsystem gällande dess intern- och 

externstruktur. Men också - människan är en aktiv aktör i flera elevredogörelser, med 

samhället och miljön som synliggjorda påverkningsnivåer till ett avgränsat system. 

Vad som nu ska diskuteras är utfallet från enkätundersökning och de korresponderande svaren 

förhåller sig till den här studiens frågeställningar. 

6.1 Hur uppfattar elever resurserna inom tekniska system? 

Studiens första forskningsfråga inriktar sig på hur elever uppfattar de resurser som finns till ett 

tekniskt system. Svensson (2011) menar att dessa resurser ska utifrån ett lärandeperspektiv 

kretsa sig kring; (1) existens av ett flöde, (2) definitionen av ett flöde, (3) påverkningsfaktorer 

på ett flöde. Flödet kan enligt Svensson bestå av olika ingående faktorer, såsom information, 

energi, och materia. Inom systemet kan dessa ingående faktorer transformeras till olika objekt 

för att sen lämna systemet i någon form. 

System 

Input 
Förflyttning 

och 

transformation 

Process 
Förflyttning 

och 

transformation 

Output 

Information Information Information 

Energi Energi Energi 

Material Material Material 

Tabell 2 Fri bearbetning efter Svensson (2010) gällande systemets resurser 

I ovanstående tabell illustreras tankegången hos Svensson gällande systemet och dess 

resurser. Med hjälp av denna beskrivning kan elevutsagorna som inhämtats via enkätsvaren 

tolkas utifrån den gjorda analysen av det empiriska råmaterialet. 
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Eleverna har utifrån systemfall 1 (E-handelssystemet), systemfall 2 (Återvinningssystemet) 

samt systemfall 3 en god uppfattning av att (1) det sker någon form av flöde mellan systemets 

ingående komponenter och företagets bruk av andra essentiella delsystem för det 

helhetstänkande som krävs när eleverna ombads berätta hur flödet går mellan produktion till 

konsument. (2) att flödet på något sätt skiftar karaktär i och med att information övergår till 

produkt, och produkt i senare led omvandlas till energi och ny materia vid återvinning.  

 

Genom detta analytiska arbete visar också merparten av eleverna en analysförmåga som 

Ingelstam (2009) kallar för förtrogenhetskunskap i och med att de bägge system var tidigare 

kända för eleverna - e-handel genom det faktum att de haft erfarenheter av att beställa 

produkter från Internet, samt återvinning eftersom flertalet är aktiverade i miljömedveten 

hushållning av hemmets egen produktion av uttjänta produkter (från elektronik till vanligt 

hushushållsavfall som komposteras).  

 

Det intressanta dock gällande systemets flöde är bruket av ett artefaktsperspektiv där 

systemets flöde förklaras utifrån en artefakts skapande, transformation, transport, och 

återvinningsmässiga demontering. Kring detta menar Klasander (2010) att undervisningen 

traditionellt sett i skolan har ett starkt artefaktsfokus - vilket hindrar (om det inte sätts i rätt 

sammanhang enligt Bjurulf (2011)) eleverna från att utveckla kunskaper om tekniska system 

där artefakterna är en del av större helhet. Studien visar ändå att informanterna har ett 

holistiskt perspektiv trots artefaktsbetoningen i systembeskrivningen. 

6.2 Hur uppfattar eleverna intentionerna bakom tekniska system? 

Svensson beskriver systemets intentioner som det syfte systemet har utifrån en behovsbild 

som individen, människan och samhället uppvisar. Vad studien kom till att visa var att 

flertalet elever med få undantag lyckades förklara behovsbilder som system uppfyllde på både 

en individuell nivå (bekvämlighetsbehov), mänskliga (distanshandel), samt företags- och 

samhällsvinster där systemen syftade till att skona miljön genom återproduktion av återvunnet 

material, och ekonomiska incitament för företag att använda sig återvunnet material.  

 

Argumentativt var det slående att just ekonomiska incitament mellan individ och företag var 

ett starkt återkommande tema gällande sammankopplingen av E-handel och Återvinning, där 

just "pant" var det bärande argumentet att få systemet (systemet) att fungera.  

De Vries (2008:68) nämner filosofen Fredrich Rapp och dennes tre motivationsnivåer 

gällande teknikutveckling, där informanterna återkommande nämner två av dessa (1) kontroll 

och makt, och (2) överlevnad.  

 

Genom E-handel får individen makt och kontroll över handelsmöjligheterna som kan - med 

hjälp av Internet - ske på distans, med bekvämligheten att kunna handla när som på dygnet 

med fler betalningsmöjligheter som annars inte är möjliga i vanlig handel. Överlevnad är 

kopplat till att återvinning där genom att vi människor skonar miljön också tillåts leva längre 

på sikt. 

6.3 Hur uppfattar eleverna internstrukturen för tekniska system? 

Systemets internstruktur menar Svenson utgår från systemets olika ingående komponenter 

som ingår i hanteringen av det systemflöde som tidigare beskrivits. Gällande komponenterna 

handlar det om, utifrån ett lärandeperspektiv menar Svensson, att beskriva och studera 
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enskilda komponenters betydelse, relationer som finns mellan de olika komponenterna, samt - 

vilka komponenter som döljer sig bakgrunden.  

 

Sett till studiens analys har eleverna en god allmän förmåga att identifiera komponenter, se 

hur dessa komponenter samarbetar med varandra. Vad som haltar i elevbeskrivningarna - men 

som ändock återfinns är identifieringen av dolda komponenter som ett explicit faktum.  

 

Studiens författare kunde dock se utifrån de skisser och beskrivningar att förståelsen för att 

det finns dolda komponenteter (såväl som dolda delsystem) fanns vid 

enkätundersökningstillfället - men att detta inte framkom i klartext i någon svarsinlämning. 

 

Det här är ett känt problem, vilket Svensson återkopplar till i sin avhandling i exemplet med 

mobiltelefonsystemet, som i sig är ett stort abstrakt tekniskt system. I fallet med 

mobiltelefonsystemet har de informanter som ingått i Svenssons undersökning tydliga 

brukarperspektiv på mobiltelefoner, men har svårt att förklara hur en mobiltelefon kan 

kommunicera med en annan. På samma sätt utelämnar den här studiens informanter detaljer 

som webbserver, affärssystem (man beskriver dock komponenternas funktion utan att direkt 

koppla det till deras tekniska varande) när de beskriver e-handel. Bättre, sett till det empiriska 

utfallet, är den vertikala förståelsen för Återvinning än i jämförelse med E-handel. 

 

Ingelstam (2009) ger dock en förklaring till varför system som E-handel mer beskrivs allmänt 

än exempelvis Återvinning. Många av de viktigaste systemen är dolda eller osynliga. Kablage 

och andra kommunikationsmedel som är nedgrävda förblir fysiskt okända för den vardagliga 

betraktelsen på tekniska system. Således är det otänkbart att elever inte direkt ser servern som 

håller webbplatsen eftersom det är webbplatsen som eleven egentligen ser, inte delsystem 

bakom. Sett till den bild av E-handel som näringslivet presenterar under den här studiens 

inledande avsnitt fångar ändå eleverna en allmänna holistiska synen på hur E-handel fungerar 

– där människan står i centrum som aktör och katalysator till systemet.  

 

Återvinning är däremot ett system som eleverna tydligare kan begreppsbilda kring då flera av 

systemets komponenter är synliga artefakter som studiens informanter tydligare kan relatera 

till – därav en mer nyanserad bild av hur återvinning sker i praktiken – mycket i likhet med 

den bild som samhället och näringslivet ger tillsammans i studiens avsnitt om förtydligade 

begrepp. 

6.4 Hur uppfattar eleverna externstrukturen för tekniska system? 

Då systemets funktion omfattar dess resurser och intention, fokuserar systemets organisation 

på dess intern- och externstruktur, enligt Svensson (2011). Vad som utgör de kritiska 

aspekterna in lärandet om tekniska system är; (1) relation till andra system och människan, 

samt (2) relation till andra system, samhället och människan. Här berörde informanterna 

systemets organisation unisont genom ett internstrukturellt och externstrukturellt perspektiv – 

exempelvis menade flertalet informanter att E-handelssystem kräver externa 

samarbetspartners (banker och s.k. mellanaktörer som hanterar alternativa betalningsmetoder 

som exempelvis PayPal och Visa), samt därtill externa leverantörer för logistik.  

 

Samma synsätt återkom med Återvinning där transporter mellan återvinningscontainer och 

återvinningsstation fortlöp med hjälp av en extern part som kunde agera transportförmedlare 

mellan dessa två parter. I nämnandet av E-handel utvecklade några ytterligare att E-handel 

agerar som konstant försäljningskanal gentemot presumtiva konsumenter, vilket medför en 

intressant relation mellan ett system och andra människor. 
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Till sättet är det min åsikt att informanterna presterat tydliga ”flygfoton” av hur både E-handel 

och Återvinning är formade som system. Prestationen av att kunna verbalt och illustrativt 

presentera flygfoton över större komplexa system tillskriver Ingelstam (1996) det faktum att 

det är lättare att forma ”flygfoton” som ger en överblick över ett system än andra diskursiva 

ingångar gällande samtalet och lärandet av tekniska system. Om möjligt, menar Ingestam 

(ibid), bör undervisningen initialt utformas kring ”flygfoton” över de system som 

undervisningen tänkt beröra.  

 
Det förefaller mig som om en rad intressanta systemfrågor erbjuder sig lättare om man startar i 

flygfotot… (Ingelstam, 1996:144) 

Ovanstående citering sammanfaller väl med Svenssons (2011) förklarande av systemets 

externa struktur: 

 
I undervisningssammanhang på grundnivå gäller det att hjälpa de unga att urskilja tillräckligt 

mycket av systemet för att kunna uppfatta det som ett system, en helhet med delar. De är inte 

hjälpta av att förstå alla ingående komponenters relationer utan bör i stället få en förståelse på 

olika påverkansnivåer, individ, människa, samhälle och natur, som är en del av systemets externa 

struktur. (Svensson, 2011) 

Sammantaget visas att en holistisk förståelse för hur andra system, människor och deras 

omgivning påverkas av ett specifikt system är det som föredras inom det teknikdidaktiska 

perspektivet (Ingelstam, 1996 & Svensson, 20101). Denna förståelse uppvisade merparten av 

informanterna väl i deras systembeskrivningar. 

6.5 Slutsats 

Vad den här studien vill visa genom dess empiriska undersökning av elevers uppfattningar av 

tekniska system är att det överlag existerar ett allmänt och holistiskt systemperspektiv hos 

eleverna, vilket också förstärks ju mer förtrogenhetskunskaper eleven har gentemot det system 

som för tillfället betraktas. De didaktiska implikationerna av detta blir då således att 

undervisande tekniklärare kan utgå ifrån att det existerar en viss nivå av systemförståelse hos 

eleverna i sin undervisning om teknik och tekniska system.  

 

Genomgående för den här studien har också ett parallellspår utvecklats när studiens analytiska 

del funnit stora likheter mellan årskurs 1 och årskurs 3 sätt att beskriva teknik. Vad som 

divergerar är den teknikretorik som tydligare visar på en teknisk professionsmognad gällande 

vokabulär, men där systemens ramverk i stort är identiska gällande beskrivningen av flöde, 

intention, intern och externstruktur, vilket överensstämmer med den tidigare nämnda 

internationella studien gällande likheter och skillnader mellan ingenjörsstuderande och 

yrkesverksamma (professionella) ingenjörer i deras sätt att angripa ett tekniskt problem 

(Dixon, 2011).   

 

På internationell basis menar Marc de Vries (2005) att det saknas underlag som visar på vilka 

intuitiva konceptmodeller kring system som elever bär med sig in i klassrummet vid 

teknikundervisningen. Med den här studien har i varje fall några steg tagits mot en bredare 

förståelse för hur elever tänker (uppfattar) tekniska system.  

 

Den modell som använts i studien för att tolka och forma ett verktyg för studie av elevers 

förmåga att beskriva sina uppfattningar av tekniska system har visat sig gynnsam för det 

ändamål som modellen haft. Tidigare diskussion om studiens förutsättningar har behandlat 
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studiens anspråk på reliabiliteten och validiteten, vilket utifrån beprövad metodik gjorts inom 

ett begränsat urval – vilket påverkar möjligheterna till att göra anspråk på en mer omfattande 

generaliserbarhet.  

 

Det är ändock min mening att den här studien ändock kan ses som en essentiell pusselbit kring 

den allmänna förståelsen av teknikelevers uppfattningar om socio-tekniska system. Ett mer 

omfattande urval skulle höja studiens anspråk på generaliserbarhet vid sidan om dess 

beprövade tydliga validitet. 

6.6 Förslag till framtida forskning 

En skola deltog i undersökningen, fler skolor med tillhörande program skulle kunna delta för 

att ytterligare studera vilket kollektivt vetande elever har kring tekniska system på 

uppfattningsbasis. Än mer intressant skulle också en komparativ studie vara mellan 

teknikprogrammets och det naturvetenskapliga programmets elever gällande uppfattningar av 

tekniska system. Det sistanämnda vore explicit intressant då naturvetenskaplig undervisning 

tenderar till att abstrahera på bekostnad av kontext, i jämförelse med teknologiundervisningen 

som sätter kontext i främsta rum när det handlar om systemdiskurser. 

 

Vidare rekommenderas studiens metodiska infallsvinkel på datainhämtning – öppna enkätsvar 

kan ge oerhörda mängder data. Skulle en storskalig undersökning göras på elevers 

uppfattningar av tekniska system är det min åsikt att antalet system som undersökningen 

väljer att fokusera på hamnar på 2-3 stycken, i enlighet med Ingelstams (1996) 

rekommendation om antalet system som undervisningen kan fokusera kring för att ge en bred 

bild av den systemiskhet som tekniska system uppvisar. 

 

Bakgrundsfrågor var delvis inkluderade i de öppna enkätsvaren – där framför allt eleverna 

ombads berätta om deras tidigare bekantskap med de efterfrågade system, men ytterligare 

variabler skulle kunna ingå i en mer omfattade kvalitativ studie.  

 

Framför allt kan man studera vidare i vilken grad genus, sociala bakgrunder, teknikintresse 

och val av studieinriktning på teknikprogrammet har på uppfattningarna kring tekniska 

system. 
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