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Abstract
Vi använder oss dagligen av tekniska system och de påverkar våra liv. Men vad är tekniska
system egentligen och hur tas de upp i skolans undervisning?

Denna artikel bygger på en studie där empirin utgörs av sex nationers styrdokument för
tekniknära ämnen i det obligatoriska skolväsendet. Genom att undersöka hur dessa länder
formulerar sig i sina styrdokument sätts den svenska kursplanens systemperspektiv i en inter-
nationell kontext. Resultatet av studien visar att kursplanerna fokuserar vissa aspekter av sy-
steminnehåll och att det finns olika sätt att språkligt behandla system i dessa texter. Dessutom
antyds ett antal underliggande syften med undervisningen om tekniska system.

Att undervisa om tekniska system verkar vara viktigt. Förmågan att tänka i termer av sy-
stem är något som behöver tränas tillsammans med eleverna. Kursplanerna lyfter fram de tek-
niska systemaspekterna i både rubriker, innehållsbeskrivningar, målformuleringar och be-
dömningskriterier. De olika ämnesfokus som hålls fram eller de systemspråk som används
presenterar inte enhetliga bilder av tekniska system, när man läser de samlade dokumenten.
Till exempel är definitionen av systemen och gränsdragningen mot en omgivning både cen-
trala och svåra moment att belysa, liksom komponenternas roller.

Alla aspekterna finns parallellt i texterna. På detta sätt bidrar de gemensamt till systemin-
nehållets utformning i kursplanerna.

Analysen av styrdokumenten bygger på systemteorier och teorier om tekniska system.
Studien visar att de senast etablerade teorierna och dessas begrepp ännu inte tagit sig in i
kursplanetexterna.



iv

Innehåll

INLEDNING .......................................................................................................... 5
URVAL AV KURSPLANER ..................................................................................... 6
KURSPLANER SOM FORSKNINGSOBJEKT .............................................................. 7
METOD................................................................................................................ 9
SYSTEMTEORETISK BAKGRUND......................................................................... 10
SYSTEMSPRÅK OCH ÄMNESFOKUS..................................................................... 14
SYSTEMSPRÅK................................................................................................... 15

Det pragmatiska systemspråket ...................................................................................... 15
Omgivningens systemspråk ............................................................................................ 16
Styr och regler-systemspråket......................................................................................... 18

ÄMNESFOKUS.................................................................................................... 18
Storlek/Komplexitet........................................................................................................ 19
System som samlade komponenter................................................................................. 20
Komponenternas samband.............................................................................................. 20
Systematomism............................................................................................................... 21
Sambandsbegrepp ........................................................................................................... 22
Interaktion med omgivningen......................................................................................... 23
Enkelriktad påverkan ...................................................................................................... 23
Utbyte över gränsen ........................................................................................................ 24
Sociotekniskt perspektiv ................................................................................................. 24
Produktion....................................................................................................................... 25

DISKUSSION ...................................................................................................... 25
REFERENSER ..................................................................................................... 28



5

Inledning
Vi använder oss dagligen av tekniska system och de påverkar våra liv. Men vad är tekniska
system egentligen och hur tas de upp i skolans undervisning? Vad säger kursplanen?

Traditionellt sett har teknikundervisning i skolan haft en tyngdpunkt mot mindre artefak-
ter. Att tillverka produkter – gärna i en designprocess – och att lära sig något om de olika kon-
struktionerna har varit ett dominerande inslag. Samtidigt ska eleverna bekanta sig med red-
skap, material, tillverkningsprocesser och grundläggande tekniska funktioner. Men även andra
perspektiv har uppmärksammats och blivit mer frekventa i undervisningen under det senaste
decenniet. Eleverna förväntas nu bl.a. ta ställning i teknikens etiska frågor, bedöma förhållan-
det mellan behov och ändamålsenlighet, analysera teknikens effekter på miljö och samhälle,
anlägga genusperspektiv och undersöka teknikens utvecklingshistoria etc. I ämnesbeskriv-
ningen för teknikämnet inom Lpo94 framträder denna typ av bredare teknikförståelse som
angelägen för eleverna att erövra.

Kursplanen lyfter också fram systemperspektivet som ett sätt att betrakta människan och
hennes roll i den värld som hon så grundligt har förändrat med teknikens hjälp. Den syste-
miska dimensionen väver härvidlag ihop konstruktionsarbete och analys. Trots att den
svenska kursplanen för ämnet Teknik i Lpo94 och de betygskriterier som finns angivna där är
en relativt kort text, nämns ordet ”system” tio gånger. Antalet ökar om man räknar in liknande
formuleringar som ”komplexa anordningar” eller ”komplicerade tekniska företeelser”. Ord
som ”komponent” nämns också flera gånger och pekar indirekt mot system. Den typen av
inledande begreppsräkning säger egentligen inte så mycket. En tolkning måste till. Under ru-
briken Ämnets karaktär och uppbyggnad innehåller kursplanen en särskild passage för Kom-
ponenter och system:

Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära sammanlänkade,
som komponenter i större system. Exempel på stora system är de nät som förmedlar gods,
energi eller information medan vagnar, kraftledningar och datorer är komponenter i dessa
system. Ibland är det också meningsfullt att definiera delsystem, dvs. mellannivåer i sy-
stemhierarkin. Genom att studera enskilda tekniska lösningar och deras infogning i större
system kan eleverna få viktiga insikter i teknikens speciella karaktär och villkor.”1

Hur ser det ut på andra håll i världen? Flera länders kursplaneförfattare har, i sina respektive
ländernas styrdokument, beskrivit vad man avser att undervisning om tekniska system ska
innehålla och hur den kan tänkas kunna gå till.  En inledande, men kanske grovkornig, bild av
undervisning om tekniska system kan man få genom att analysera några av dessa. Kurspla-
nernas samlade uttryck för ett förväntat ämnesinnehåll erbjuder möjligheter till kunskaper om
hur tekniska system behandlas.2

                                                
1 Skolverket, Grundskolan : kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000) Kursplanerna och betygs-

kriterierna inom Lpo94 har reviderats och dessa förändringar fastslogs av riksdagen under mars 2000.
2 Det möter alltid svårigheter att jämföra olika länders nationella läroplaner och kursplaner. Dels skiljer sig

skolsystemen åt, dels ämnessystemen och dels har vi innebördsmässiga glidningar att ta hänsyn till när vi
talar om läroplaner och kursplaner. I några länder dominerar fortfarande en ämnesindelning som bygger på
traditionella akademiska discipliner, medan andra länder delvis har övergivit detta och format ”learning
areas” (i vilka t.ex. teknik kan ingå). Därför är det inte heller enkelt att tala om kursplaner som något som
hör till ett speciellt ämnesfält eller något som är avgränsat på annat sätt (i tid eller nivå). Dessutom har dessa
styrdokument olika status i förhållande till de lokala skolorna/skolstyrelserna etc (alternativt kan man se det
som om dessa har andra förhållande till ländernas skolsystem). De kan t ex vara av vägledande typ (guide-
lines) eller i form av en lagburen föreskrift (statutory). I denna studie har inte skolsystemens uppbyggnad,
ämnesindelning eller styrdokumentens legala status varit avgörande faktorer.
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Men skolsystemen i världens länder skiljer sig åt och därmed också föreskrifternas ka-
raktärer, ämnenas utformning och placering, valfriheter och obligatorier, lärarroller m.m.
Detta gäller naturligtvis även för de undervisningsområden som täcker människans tekniska
verksamhet. Samtidigt finns här likheter. Det alltmer tilltagande utbytet av forskning, debatt
och idéer över nations- och kulturgränser påverkar naturligtvis hur tankarna går om utbild-
ning, dess villkor, syften och genomföranden.3 Därför är det en rimlig förmodan att olika län-
ders kursplaner för teknikämnet både uppvisar likheter och skiljer sig åt när det gäller synen
på undervisning om tekniska system.

Den teknikdidaktiska forskningen har hittills inte vänt sitt intresse mot undervisning om
tekniska system, varken nationellt eller internationellt, i någon större utsträckning. Där domi-
nerar artefakterna – de konstfärdigt tillverkade produkterna. John Williams nämner dock sy-
stemperspektiv som en av fem viktiga undervisningsaspekter, vilket tillsammans med design,
problemlösning, uppfinnande och tillverkning borde utgöra kännetecken på den tekniska pro-
cessen i undervisningen.4

Denna artikel baserar sig på en delstudie inom ett avhandlingsprojekt. Grundmaterialet är
sex olika nationers kursplaner för teknikämnet, men det är inte en komparativ studie av dessa
länders teknikkursplaner som har genomförts. Istället är det en didaktisk textstudie i hermene-
utisk tradition. Studiens syfte har varit att söka möjliga kategorier för hur undervisning om
tekniska system uttrycks i auktoritativa texter av detta slag. Vilka olika förhållningssätt till
undervisning om tekniska system går att finna i det samlade materialet?

Ett underliggande syfte med studien är naturligtvis att betrakta svensk teknikundervisning
ur ett internationellt perspektiv genom den förståelse för skilda idéer som studiet av andra
länders kursplaner kan bidra med. Förhoppningen är att undersökningen av vilka olika inne-
hållsaspekter av systemperspektiv som präglar dessa kursplaners ämnesbeskrivningar kan
bidra med kunskap för att gå vidare i annan empiri och söka fördjupade insikter genom tri-
angulering5.

Urval av kursplaner
Studien berör de områdesspecifika formuleringar som rör tekniska system i de läroplaner som
studerats. Det är i den förståelsen som ”landets kursplan i teknik” skall uppfattas, oavsett om
det områdesspecifika innehållet stått att finna under rubriker som ”Teknik”, ”Technology”,
”Design and Technology” eller ”Environmental Studies”. Läroplanernas generella mål, eller
mål som skall uppnås tillsammans med studier i teknik (t.ex. breda insiktsrelaterade etiska
eller genuspräglade mål, eller övergripande färdighetsmål som rör matematisk förmåga eller
datorkunskap) har inte uppmärksammats i denna studie – om de inte haft en direkt koppling
till teknisk systemkunskap.

Förutom den svenska kursplanen för ämnet Teknik ur Lpo 94, reviderad år 2000, har föl-
jande nationella kursplaner för ämnesområdet teknik studerats:

USA
Standards for Technological Literacy. Content for the Study of Technology (2000),

                                                
3 Berit Bungum beskriver hur undervisningsupplägg inom teknikämnet förändras när de förs från ett land till

ett annat och menar att detta är beroende av de kulturella kontexter som omgärdar verksamheterna. Bungum,
Transferring and Transforming Technology Education: A Study of Norwegian Teachers' Perceptions of
Ideas from Design & Technology, International Journal of Technology & Design Education, 16, 1.

4 Williams, Design: The Only Methodology of Technology, Journal of Technology Education, 11, 2.
5 Mikael Alexandersson, Metod och medvetande (Göteborg, 1994) s 88. ”Triangulering, som brukar beskrivas

såsom ett metodologiskt tillvägagångssätt när två eller flera metoder används, syftar till att inom det be-
teendevetenskapliga området på ett mera grundläggande sätt beskriva eller förklara komplexa sammanhang.
En företeelse eller ett skeende kan studeras från mer än ett perspektiv eller med hjälp av olika metoder.”
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Holland
Attainment targets for primary education, 1998-2003
Attainment targets for basic secondary education, 1998-2003

Skottland
Environmental studies; Society, science and Technology; 5-14  National Guidelines, 2000

Nya Zealand
Technology in the New Zealand Curriculum, 1995

England
Design and Technology in the National Curriculum, 2005

Urvalet har gjorts utifrån de enkla och pragmatiska principerna att de skall representera styr-
dokument av olika karaktärer, ha en viss global spridning och att de skall vara formulerade på
ett språk som inte leder till alltför mycket tolknings- och översättningssvårigheter. Dessa län-
ders teknikundervisning och läroplaner befinner sig även i olika utvecklingsskeden. Det har
dessutom spelat en viss roll att det är styrdokument från länder där jag har någon form av
egen erfarenhet av hur undervisning i teknik går till.

Naturligtvis hade det varit önskvärt med en större kulturell spridning i urvalet, men t.ex.
är våra skandinaviska grannländer antingen inne i en förändringsprocess (Norge), saknar ett
obligatoriskt teknikämne i sina läroplaner (Finland) eller har så blygsamma formuleringar om
teknik att det ryms på ett fåtal rader (Danmark).

Kursplaner som forskningsobjekt
Kursplanetexter är en speciell kategori, även inom det som kallas läroplansteori. Ulf P Lund-
gren menar att läroplansteorier kan betraktas som systematiserade översikter kring två huvud-
spår: vad undervisningen ska innehålla och hur den ska genomföras, samt de rationella argu-
ment som motiverar detta.6

Gunnar Berg framhåller att curriculumforskningen – den internationella läroplansforsk-
ningen – är ett oerhört vidsträckt fält med över 120 definitioner på begreppet ’curriculum’
som utgångspunkt för forskningsintressena. Han utgår från bl.a. Goodlads och Glatthorns ty-
pologiseringar av curriculumbegreppet och förslår en matris där olika typer av läroplaner –
Official (föreskrifter som utgår från skolans huvudman); Operational (faktiskt undervis-
ningsinnehåll); Hidden (vad eleverna lär sig); Null (stoff som inte förekommer i den pedago-
giska praktiken); Extra (stoff som faller utanför traditionella ämnesgränser); Supported (t.ex.
läromedel, tidsramar..) – ställs kontra den skolhierarkiska nivå som utformar dessa – Curri-
culum planned and developed by the state or nation; The policies/priorities of school autho-
rities; School/teacher-determined programs of practice.7 Kursplanerna, som de förstås i
denna studie, faller inom typgruppen Official/Curriculum planned and developed by the state
or nation.

Kursplaner kan också grovt delas in i två skilda kategorier – de som mer tillhör färd-
planstypen och de som tillhör målplanstypen. Till de förstnämnda hör de tyska ”Lehrplan”-
modellerna och ”Curriculum”-modellerna inom brittisk tradition (här Englands och Nya Zee-
lands). Dessa präglas ofta av en detaljrikedom i föreskrifterna kring vad som skall läras och
                                                
6 Lundgren, Frame factors and the teaching process : a contribution to curriculum theory and theory on

teaching (Stockholm,, 1972) s 29.
7 Berg, Att förstå skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer (Lund, 2003) s

102 ff.
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hur detta skall genomföras. De sistnämnda typerna brukar betecknas som ”Standards”-mo-
deller. Hit räknas bl a den svenska, den holländska, den skotska och den amerikanska, vars
föreskrifter innehåller mål som förväntas uppnås och ofta även kriterier för att säkerställa
detta. Däremot innehåller dessa senare typer färre specificeringar av vad som förväntas prägla
klassrumsverksamheten.8 Det finns ofta övergångsformer mellan dessa två huvudkategorier,
speciellt om man till läroplansmaterialet räknar in olika former av kommentar- och stödmate-
rial.

Å andra sidan är det viktigt att hålla fram att formuleringsarenans styrdokument inte är
det som har det starkaste inflytandet på undervisningen. På transformeringsarenan är lärarna
inte ensamma att tolka föreskrifterna och på realiseringsarenan är lärarna påverkade av ram-
faktorer vars ursprung finns i alla arenor.9 Göran Linde nämner några regelbundenheter som
observerats avseende vilken typ av kursplaner som har påverkan på undervisningens genom-
förande. Kursplaner för starkt avgränsade och inramade ämnen (exempelvis moderna språk,
naturvetenskap och matematik) har en starkare verkan, än kursplaner för svagt avgränsade och
inramade ämnen. (ex vis de samhällsvetenskapliga).10 Förmodligen kan man, inte bara i Sve-
rige, räkna teknikämnet till denna senare kategori.

Mötet mellan den didaktiska forskningen och skolans verksamhet har inte heller några
självklara kanaler. Synen på tolkningsföreträde och därmed didaktisk relevans komplicerar
förhållandet, samtidigt som ramfaktorerna spelar en viktig roll för denna bristande interaktion
mellan skola och forskning.11

Leif Östman har i sin avhandling ”Socialisation och mening” beskrivit hur formuleringar i
läroplanstexter också kan sägas förmedla andra former av budskap än de rent uppenbara. Ex-
emplen väljer han från skolans no-undervisning. Auktoritativa texter i form av läroplaner,
läromedel och fortbildningslitteratur har uppstått ur starka normativa ideologier. Han menar
att läroplanstexter är resultatet av en sorts kamp mellan diskurser där en ideologi på ett alltmer
dominant sätt kommer till uttryck och så småningom tas för given. Detta påverkar i sin tur
undervisningen. Diskurserna formar regler för vad som kan sägas eller inte sägas och texterna
som skrivits bär därför tecken på detta i form av inbyggda följemeningar. De får därmed yt-
terligare mening för läsaren. Reglerna anger innehållsliga dimensioner för de valmöjligheter
som finns för undervisningen. För att tydliggöra sin tes har han använt en begreppsapparat
som visar hur texterna innehåller andra betydelser, där bakgrunden finns i dessa ideologier
och diskurser. De tre analyskategorier av regler för diskursiva följemeningar som Östman
använder benämner han ämnesfokus, naturspråk resp kunskapsemfas. Dessa erbjuder möjlig-
heter att finna och namnge de regler som formats.12

Så långt som att avlocka texterna diskursiva maktkamper och uteslutningsmekanismer
sträcker sig inte denna studies ambitioner. Däremot har Östmans följemeningar inspirerat
tolkningen av texterna. Kategorierna av följemeningar hänger alltså ihop genom att de är tre
begrepp för att beskriva hur undervisning i ett skolämne sedimenterar i sina olika delar.

Naturspråken (t.ex klassiskt, ekomekanistiskt, biomekanistiskt, organistiskt eller kulturellt
naturspråk) visar hur texterna anger olika förhållningssätt till naturen genom det sätt att an-

                                                
8 Rasinen, An Analysis of the Technology Education Curriculum of Six Countries, Journal of Technology

Education, 15, 1, s 40.
9 Linde, Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori (Lund, 2000) s 56 ff.
10 Linde, On curriculum transformation : explaining selection of content in teaching (Stockholm, 1993).
11 Hultman, Intelligenta improvisationer : om lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen (Lund, 2001) s

137 ff.
12 Östman, Socialisation och mening : No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem (Uppsala,

Stockholm, 1995) s 79, 177. Det går dock i denna studie inte att tolka dessa tre följemeningar på samma sätt
som Östman menar, eftersom han söker en bredare diskursiv förståelse, men det finns ändå en likhet i att det
är texter som är den huvudsakliga källan, det är dessa texters funktionella mening med avseende på under-
visningsinnehåll som söks.
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vända begrepp som relaterar till exempelvis ekosystem och holistiskt tänkande eller till kultu-
rella och emotionella upplevelser av naturen.

Olika ämnesfokus anger de syften som undervisningen strävar mot och preciserar vad
eleverna kan tänkas lära sig om naturen – t.ex att rädda naturen, att rikta tankarna mot en håll-
bar utveckling eller att förstå att människan utgör ett hot. Det är alltså undervisningens inne-
håll som fokuseras.

Kunskapsemfasernas syften är mer inriktade på varför eleverna ska lära sig något om na-
turen. Det kan vara för att ha en vardaglig nytta av sina kunskaper (vardagsemfas), för att
komma till insikt om att naturvetenskapen erbjuder värdeneutrala teorier om naturen (den
rätta förklaringens emfas) eller för att normera vårt umgänge med naturen och ange på vilka
grunder vi kan fatta beslut om vad vi människor kan göra med och i naturen (naturvetenskap,
normer och besluts emfas).

Överfört till en teknikdidaktisk, i stället för en naturvetenskaplig kontext, kan dessa tre
följemeningar här mer betraktas som aspekter på systemundervisning. De har använts på föl-
jande sätt i studien:

Systemspråk: de sätt på vilka t.ex. den tekniska vokabulären i kursplanetexterna används
för att skapa en språklig begriplighet när det gäller konstruktion, undersökning och beskriv-
ning av tekniska system. Centrala begrepp, men också ordval och språklig kontext, säger nå-
got om de bakomliggande idéer som formar kursplanernas teknikspråk.

Ämnesfokus: de olika sätt på vilka tekniska system behandlas i beskrivningen av under-
visningens innehåll. Det avser t.ex. hur människans, naturens eller samhällets förhållande till
de tekniska systemen kan beskrivas som en kunskapsrelation t.ex. genom de begrepp som
kursplanerna menar att eleverna ska erövra eller vad eleverna ska lära sig om hanteringen av
tekniska system. Även frågan om hur tekniska system definieras och presenteras hör till dessa
ämnesfokus.

Kunskapsemfas: genom att undersöka vilka ämnesfokus som finns i olika textdelar och
vilka systemspråk som används, kan man beskriva kunskapsemfaser som säger något om var-
för eleverna förväntas lära sig om tekniska system. Kursplanetexterna för teknikundervis-
ningen har mer eller mindre tydliga syften för elevernas lärande i teknik. Eleverna erbjuds
också olika möjligheter att förstå de tekniska systemen genom att de problem eller utmaningar
de ställs inför packas in i olika kontexter. På samma sätt presenteras olika strategier för att
lösa tekniska problem från ett systemperspektiv. Denna inpackning kan t.ex. utgå från ett
medborgerligt, vardagsmässigt eller ingenjörsmässigt perspektiv.

Studien försöker alltså finna ett antal aspekter på undervisning om tekniska system – äm-
nesfokus och systemspråk – som träder fram i läsningen av kursplanetexterna. Kunskapsem-
faserna, som är ytterligare en aspekt, behandlas bara i diskussionsdelen.

Metod
Denna studie bygger på en kvalitativ textanalytisk metod. I det som man i vanligt språkbruk
kallar för en text, kan den analytiska enheten vara av olika längd. Här har hela den samlade
originaltexten varit intressant för den didaktiska textanalysen. De textavsnitt som visat sig
speciellt intressanta ur ett systemperspektiv, har varit det i förhållande till resten av texten och
den helhet som kursplanen utgör.

Det är vanligt att textanalys utgår från en eller flera tolkningstyper. Antingen sätter man
diskursen, uttolkaren, avsändaren eller den förmodade, alternativt uttalade, mottagaren i cent-
rum. Denna studie, liksom Östmans, har ett tydligt avsändarperspektiv, men närmar sig delvis
uttolkarens perspektiv och öppnar upp för ett mottagarperspektiv.
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Metoden har hämtat sina viktigaste drag från den funktionella idéanalysen, vilken huvud-
sakligen riktar in sig mot att söka förstå hur olika idéer formar t.ex. tankar om undervisning.13

Kunskapsemfaser kan ses om ett analytiskt resultat i linje med detta, precis som olika ämnes-
fokus har en begreppslig närhet till idétypiska föreställningar om undervisningsinnehåll.

När det gäller tolkningar av innehållsfrågorna i kursplaneanalysen utgår de i första hand
från en epistemisk syn på det framskrivna kunskapsinnehållet i kursplanerna.14 Texterna säger
alltså något om vad som anses vara möjligt att förstå om tekniska system och ibland även hur
man kan undervisa om detta. Grunden för läsningen och sorteringen i analysdelen har varit de
teorier om tekniska system som finns inom teknikfilosofi och systemvetenskap. Att söka efter
de textdelar där ordet ’system’ används i kursplanerna räcker inte för att fånga in systemper-
spektivets bredare innehåll. Initialt har dock textdokumenten genomsökts digitalt med syfte
att finna passager och kontexter där ’system’, ’komponenter’, ’komplex’, ’feed-back’ och lik-
nande uttryck ingått i texterna. Därefter har hela dokumenten genomlästs för att uppfatta även
dolda och outtalade tankar om systeminnehåll.

Uttolkarens position är speciell i didaktisk textanalys. Att tolka kursplaner ur ett under-
visningsperspektiv kräver att forskarens egen medvetenhet är en del av den intellektuella re-
dogörelsen och tar därför avstånd från en den tidiga hermeneutikens pelare att göra sig för-
domsfri inför sin tolkning och menar att detta är omöjligt. Positionen beskrivs ibland som en
”disciplinerad subjektivitet”.15 Den hermeneutiska spiralen med tolkningar och återföringar
leder hela tiden till nya insikter, speciellt när man går från ett textmaterial till nästa. I detta
arbete har min egen förförståelse av teknikundervisning, samt kännedom om några av de un-
dersökta ländernas teknikundervisning etc. utgjort väsentliga inslag.

Systemteoretisk bakgrund
Ett antagande har varit att dessa texter inte går att avlocka sina systemaspekter utan en förstå-
else för vad tekniska system kan vara. Här har systemvetenskap och teknikfilosofi försett stu-
dien med de inledande redskapen i sökandet efter de innehållsliga aspekterna. Detta har myn-
nat ut i ett antal begreppsgrupper, vilka utgjort en del av läsanvisningen i studiet av kurspla-
nerna.

Systemteorierna har vuxit fram som ett alternativ till, eller en utmaning av, den atomism
och reduktionism som präglat naturvetenskapen. Atomismens idé är att det är möjligt att för-
utsäga händelser på en högre systemnivå genom att skaffa kunskap om kvalitéer på en lägre
nivå. Mot detta brukar systemteoretiker anföra att systemegenskaper är något mer än summan
av de ingående komponenternas egenskaper. De konstitutiva karaktäristika som systemet
uppvisar är avgörande. Kunskapen om hur delarna samverkar i systemet och hur information,
energi och materia flödar inom och genom systemet är väsentlig.16 Det är, med en kanske
alltför förenklad analogi, omöjligt att förutsäga utvecklingen av vägtransportsystemet eller
uttala sig om systemets funktioner genom att skaffa kunskap om en bil – än mindre om dess
bränslesystem etc. Detta som ett komplement till de, i och för sig, framgångsrika naturveten-
skapliga förklaringsmodellerna där t.ex. bensins förbränningsreaktion med luft kan beskrivas.
Men motorns effekt går inte att förutsäga genom att genom att betrakta den enskilda bensin-
molekylens energiinnehåll. Motorns funktioner är kvalitéer på en högre systemnivå och i än

                                                
13 Boréus and Bergström, Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

(Lund, 2005) s 149 ff.
14 Englund, På väg mot en pedagogiskt dynamisk analys av innehållet, in Forskning om utbildning : en an-

tologi (Stockholm ; Stehag, 1992) s 115–135.
15 Carr and Kemmis, Becoming critical : education knowledge and action research (London, 1986), s 151.
16 För utförligare beskrivningar av systemteoriernas framväxt se t.ex. Lagerroth, Nya tankar, nya världar

(Göteborg, 1999) eller Bertalanffy, General system theory : foundations, development, applications (New
York, 1973).
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högre grad gäller alltså detta hela bilens funktion. Ett tekniskt system har inte karaktäristiska
egenskaper som i första hand anges som en färg eller en ytas beskaffenhet.

Systemteorierna har sina rötter i flera vetenskapliga grenar – biologin, matematiken, ter-
modynamiken, gestaltpsykologin – och har spridits in i och fått fotfäste i än fler. Några av de
begrepp som kännetecknar systemteorierna är t.ex. emergenta egenskaper, equifinalitet, ho-
meostas och feedback, men också andra, som kan ses nedan.

Vad är då ett tekniskt system? Enligt Ingelstam består ett system av två slags storheter –
komponenter och samband dem emellan. Dessa komponenter och samband har valts ut för att
tillsammans definiera systemet – de bildar någon form av helhet. Detta medför i sin tur att
systemet måste gå att skilja ut från resten av världen – det måste finnas en systemgräns. Den
del av världen som inte hör till systemet, men på något sätt har betydelse för det, kallas om-
givning. Systemet och omgivningen bör definieras så att omgivningen inte kan styras från
systemet. Det finns utbyte över systemgränsen med omgivningen. Endast i undantagsfall är
systemet isolerat (detta är att betrakta som ett idealiserat tillstånd då systemet inte har något
utbyte med omgivningen, varken materia, energi eller information) eller slutet (materieutbyte
är vanligt), till skillnad från öppna system där såväl materia som information och energi kan
flöda genom dem och systemen behåller sin struktur och funktion. Många system är beroende
av att det finns en stabil omgivning. Han framhåller också att samband kan utgöras av att t.ex.
två individer utnyttjar samma energikälla. De är då delar av ett energitransportsystem, där den
tekniska kärnan utgörs av sådant som generatorer, ledningar och ställverk. 17

Systemets egenskaper utgörs av dess övergripande funktion och komponenternas motsva-
rande funktioner och samband dem emellan. Lars Ingelstam exemplifierar:

I VA-systemet har vi kranar, tvättställ och toaletter medan sambanden dem emellan ut-
görs av rörledningar. I en hissanordning finns det i allmänhet de två komponenterna hiss-
korg och motor, samt som samband ett system av linor och block.18

Det är naturligtvis också nödvändigt att inkludera det elektroniska subsystemet, där informa-
tionen flödar mellan knappar för val av våning, dörrstängning, korgpassager etc, i hissyste-
met.

Norbert Wiener menar att information är det fundamentala kännetecknet på sambanden
mellan komponenterna och det som håller ihop ett system.19 Även den mekaniska rörelseöver-
föringen handlar om informationsöverföring. Kolven informerar vevaxeln att den vill att den
ska rotera enligt systemets inlagrade samband. Det är också på detta vis som man ska förstå
begrepp som t.ex. feedback och kontroll.

Ingelstam resonerar vidare om de tekniska systemens komplexitetsdimension genom att
tala om förhållandet mellan antalet komponenter i systemet och graden av komplexitet hos
sambanden dem emellan – från enkla samband mellan få komponenter till komplicerade sam-
band mellan många komponenter. Det handlar i hans fall om att beskriva vilka typer av sy-
stem som är vetenskapligt intressanta för systemanalysen som akademisk gren.20

En annan tankestruktur redovisas av Anders Karlqvist. Han visar bl.a. att den fysiska
storleken eller skalan på ett tekniskt system är en viktig faktor, genom att referera till Lewis
Mumford och hans uppdelning av tekniken-som-objekt, där tekniken framstår på två sätt i
förhållande till människan:

                                                
17 Se t.ex. Ingelstam s 19–25 och Karlqvist s 10.
18 Ingelstam, System : att tänka över samhälle och teknik (Eskilstuna, 2002) s 20 f.
19 Wiener, The human use of human beings; cybernetics and society (Boston, 1954).
20 Ingelstam, System : att tänka över samhälle och teknik (Eskilstuna, 2002) s 25.
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Ett passivt förhållande till människan som nyttjare, kategoriserat som
Utensilier – t.ex. behållare
Apparater – såsom ugnar, provrör etc.
Infrastruktur – exempelvis vägar, kraftledningar

Ett aktivt förhållande till människan som producent, kategoriserat som
Verktyg – manuellt hanterade redskap
Maskiner – manuellt styrda, men med externa kraftkällor
Automater – endast manuell övervakning, t ex en termostat (återkoppling)

De senare vill visa en vandring från traditionell till modern, från primitiv till avancerad tek-
nik. I båda fallen återfinns en tendens att gå mot ökad systemisering, längs tidspilens rikt-
ning.21

Här finns också en dimension där skalan går från mer statiska system till system med
ökande grad av dynamik.

Ett system är en mental representation av något fysiskt – ett sätt att tänka över det. System
”finns inte” på det viset. Även om vi tycker att det är naturligt att säga att symaskinen är ett
tekniskt system bara för att det är fysiskt avgränsat, så måste vi ändå slå fast det. Ekosystem
upplevs som väldigt verkliga när vi t ex sätter dem i obalans med föroreningar, men de är inte
objekt som vi kan erfara i direkt observation – de är konceptuella konstruktioner.22

Hur kan man då bestämma om det är ett tekniskt system till skillnad från ett socialt, juri-
diskt, ekonomiskt eller politiskt system?23 Eller andra kategorier som t.ex. icke-materiella
klassificeringssystem?

Systemanalytikerna engagerar sig i olika grad för alla dessa systemtyper. Ett vanligt ställ-
ningstagande är att i sitt intresse utgå från en teknisk kärna – det fysiskt konstruerade, det som
i sin ofta komplexa konstruktion bär med sig det vi vill kunna se som det tekniskt intentio-
nella och det som representerar det vi vill kunna säga är det tekniskt karaktäristiska för syste-
met – en bil, en pipe line, ett bröd eller en musik-cd. Det finns andra, kompletterande sätt att
gå tillväga.

Thomas P Hughes följer systembyggarna, innovatörerna, när han beskriver de stora tek-
niska systemens framväxt – och i vissa fall uppgång och död.  Däremot spelar konsumenterna
en mindre framträdande roll i hans socioekonomiska och teknikhistoriska framställningar av
t.ex. elsystemen. De begrepp som han använde i beskrivningen – och som därefter fått fotfäste
i vetenskapen – var t.ex. radikal och konservativ uppfinning, momentum, kritiska problem
och ”reverse salients”.24

Ingelstam lutar åt att, istället för att enbart fokusera på systemets tekniska kärna, låta sy-
stemens funktion den avgörande faktor som systemdefinitionen utgår från. Utifrån det per-
spektivet kan man försöka sätta gränser för beskrivningen, menar Ingelstam.25

Amerikanarna har i förarbetet till sina ”Standards for Technology Literacy” använt en
uppdelning efter t ex: Vetenskapliga principer (elektriska, hydrauliska, mekaniska, kemiska);
Funktion (Syfte: transport, kommunikation, produktion); Generell uppbyggnad (fysiskt, bio-

                                                
21 Karlqvist, Teknik och samhälle : en systemanalytisk introduktion, våren 1983 (Linköping,1983) kap 4.
22 Bertalanffy, General system theory : foundations, development, applications (New York, 1973) s xxii.
23 Systemteorier används i många skilda verksamhetsgrenar, t.ex. inom sociologi och ledarskap/management.

För vidare läsaning inom dessa områden se t.ex. Öquist, Systemteori i praktiken : systemteorins tillämpning
inom utbildning, vård, socialt arbete (Stockholm, 2003) eller Senge, Den femte disciplinen : den lärande or-
ganisationens konst (Stockholm, 1995).

24 Hughes, The Seamless Web: Technology, Science, et cetera, et cetera, in Technology and social process.
(Edinburgh:, 1988). Jag går här inte närmare in på beskrivningen av begreppen.

25 Ingelstam, System : att tänka över samhälle och teknik (Eskilstuna, 2002), s 248.
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logiskt, informationsinriktat).26 Det är intressant att lägga märke till att biologiska system –
som man kan tänka sig tillhöra ”den naturliga världen” – räknas in i de tekniska. Man ska här
förstå de biologiska systemen utifrån det tekniska perspektiv där människan manipulerar med
naturen. De använder bl.a. begreppet ”artificiellt ekosystem”. 27

Ett annat alternativ är att följa någon naturlig resurs, som t ex veteaxet, genom en serie
händelser. 28 Systemet finns manifesterat som en idé eller process (design på systemnivå) och
de komponenter som bidrar till processen finns i systemets ”svarta låda”. Veteaxet levereras
som en input från systemets omgivning. Energi, kunskap och materiella resurser tillförs sy-
stemet, vars output kan tänkas vara det färdiga mjölet, eller något mer vidgat det bakade brö-
det. Bosse Sundin skriver i ”Den kupade handen” om hur han uppfattar att människan för för-
sta gången i historien skapar tekniska system. Det sker, menar han, i kölvattnet efter den neo-
litiska revolutionen när människan övergick från jägare/samlare till odlare.

[Det är] viktigt att inse att jordbrukarsamhällena inte bara byggde på några få upptäckter
eller ”uppfinningar” i form av kulturväxter och husdjur. Då, som vid senare perioder av
stor teknisk förändring, var det mera fråga om införandet och anpassningen av ett omfat-
tande tekniskt system med många samverkande delar. På samma sätt som en modern ko
kan vara en del av ett stort tekniskt system med ensilage, kraftfoder och veterinärmedicin,
mjölkningsmaskin, tankbil, mejeri, tetrapak, Konsums kyldisk och hemmets kylskåp, kan
de första odlingsväxterna och boskapen sägas ha varit en del av ett tekniskt system.29

Sundin ger en bild av tekniska system som ett produktionstekniskt sammanhang, vars tek-
niska kärna består i omvandlingen av naturliga resurser till förädlade produkter. Sundins av-
slutning visar varianter av hur system används för produktion. Systemet har då inte bara för-
medlat något, utan även tillfört mervärde. I sådana system blir transporter komponentsam-
band.

Tekniska system kan alltså definieras på flera sätt, utifrån skilda utgångspunkter och ofta
genom att en kombination av olika frågeställningar används för att rikta intresset och därmed
hjälpa till med dragning av systemgränsen.

Ur systemteorierna har ett antal sammanfattade begreppsgrupper lyfts fram. De är inte
exkluderande, utan de har begreppsmässiga överlappar och kopplingar. Dessa grupper har
utgjort kärnan i läsanvisningarna för studiet av de nationella kursplanerna och varit följande:

• komponenter/delsystem/hierarkier
• samband /helhet
• systemgräns/omgivning
• isolerade/slutna/öppna mot omgivningen
• kontroll/återkoppling/informationsflöde
• beskrivning av systemets funktion/er. ”Den svarta lådan”.
• storlek på systemen/komplexitet
• systemens tekniska kärna
• sociokonstruktivistisk/sociotekniskt perspektiv.
• produktionsvillkor/innovationssystem.

                                                
26 Technology for All Americans Project. and ITEA, Technology for all Americans : a rationale and structure

for the study of technology (Reston, Va., 1996).
27 Technology for All Americans Project. and ITEA, Standars for Technological Literacy: Content for the

Study of Technology (Reston, Va., 2000).
28 I den teknikdidaktiska debatten används detta exempel för att illustrera systemtanken från ett ekocentriskt

perspektiv och argumentera för att teknikundervisningen ansvarsfullt ska rikta in sig mot hållbar utveckling.
Se Petrina, The Political Ecology of Design and Technology Education: An Inquiry into Methods, Interna-
tional Journal of Technology and Design Education, 10,  s 208, 226.

29 Sundin, Den kupade handen : historien om människan och tekniken (Stockholm, 1991) s 36.
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Grupperna är framtagna utifrån kriteriet att de skall utgöra eller representera centrala begrepp
för förståelse av tekniska system som de framträder i systemteoretisk eller teknikfilosofisk
litteratur.30 Som sådana har de sedan fungerat som indikatorer att aktivt söka efter vid läs-
ningen av kursplanerna.

Systemspråk och ämnesfokus
Här redogörs för de olika aspekter av systemperspektiv i teknikundervisning som framkommit
i studiet av kursplanetexterna. Systemspråken innefattar ett antal sätt att tala om system – ofta
genom att på olika sätt betrakta just komponenterna, systemgränsen och förhållandet till om-
givningen.31 Språkbruk, terminologi och kontexter har därför spelat viktiga roller i uttolkandet
av kursplanetexterna. Systemspråken är delar av vissa typer av tankemönster och leder där-
med till idéer om undervisningens innehåll och genomförande. Det är dessa idéer som sam-
manfattas som olika ämnesfokus. Där anger kursplanerna hur undervisningen kan genomföras
och vad eleverna erbjuds att lära sig om tekniska system. Resultatet av innehållsanalysen pre-
senteras här i ett antal kategorier tillsammans med exempel på formuleringar ur olika länders
kursplaner.

Tre exempel på systemspråk, hämtade ur kursplanerna, kommer först att beskrivas, efter-
som språkbruket för tankarna åt specifika riktningar. Därefter följer en redogörelse för de fem
olika ämnesfokus som framträtt under läsningen. Vart och ett av dessa ämnesfokus innehåller
delar av dessa systemspråk som, genom både precision och otydlighet, karaktäriserar dem.
Kunskapsemfaserna hos olika länder hör inte till det som är huvudsakligen intressant för
denna studie. De kommer därför inte att redovisas på ett samlat sätt här, utan de blir mer fö-
remål för en avslutande diskussion.

I denna studies text finns flera av de sammanfattande systembegrepp som ingick som in-
dikatorer i studiens läsanvisning med, men de är inte utgångspunkter för sorteringen i ämnes-
fokus. Möjligtvis kan man säga att de har haft ett något större inflytande på analysen avseende
systemspråk, men framför allt har de alltså varit till stöd när systemnära textdelar i kurspla-
nerna identifierats.

Redovisningen av de olika ämnesfokus som framträder i läsningen av de nationella tek-
nikkursplanerna genomförs i en ordning som inte innefattar någon tanke om ordningsprefe-
rens eller kunskapsprogression.
Inledningsvis kan konstateras kursplanetexterna innehåller tre varianter på systemdefinitioner.
I den amerikanska texten står det:

A system is a group of interrelated components designed collectively to achieve a desired
goal. Systems thinking involves understanding how a whole is expressed in terms of its
parts, how the parts relate to each other and to the whole.

                                                
30 Begreppsklustren är framtagna efter läsning av bl a Ingelstam, System : att tänka över samhälle och teknik

(Eskilstuna, 2002) Karlqvist, Teknik och samhälle : en systemanalytisk introduktion, våren 1983 (Linkö-
ping,, 1983); Öquist, Systemteori i praktiken : systemteorins tillämpning inom utbildning, vård, socialt
arbete (Stockholm, 2003) Bertalanffy, General system theory : foundations, development, applications (New
York, 1973); Bijker, Hughes and Pinch, The Social construction of technological systems : new directions in
the sociology and history of technology (Cambridge, Mass., 1987); Bugliarello and Doner, The history and
philosophy of technology (Urbana, 1979); Capra, The web of life : a new scientific understanding of living
systems (New York, 1996); Ellul, The technological system (New York, 1980), Churchman, Systemanalys
(Stockholm, 2002); Blomkvist and Kaijser, Den konstruerade världen : tekniska system i historiskt
perspektiv (Eslöv, 1998).

31 Här uppstår alltså en möjlighet till ett fördjupat ontologiskt resonemang, vilket av utrymmesskäl lämnas
därhän. Studien vilar i den Ingelstamska systemteoretiska definitionen ovan, som en utgångspunkt i sökandet
efter ämnesfokus. Däremot uppmärksammar studien de didaktiska implikationerna av själva grundfrågan.
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Ett appendix innehåller en motsvarande formulering, men skärpt med det teleologiska tilläg-
get att systemet ska ”uppnå ett mål”. 32

Den svenska kursplanen innehåller också en enkel systemdefinition:

Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära sammanlänkade,
som komponenter i större system. 33

Nya Zeelands kursplan avslutas med en liten ordlista i ett appendix. I den definieras flera av
de, som man anser, viktigaste teknikbegreppen.

system: a set of things or parts connected, associated, or interdependent so as to form a
complete unity; a whole composed of parts in an orderly arrangement according to some
plan.34

Alla dessa ligger nära en av den systemteoretiska definitionens kärnpunkter – att system är
sammansatt av delar – och lyfter i olika grad fram beroendet mellan delarna.

Systemspråk
Sammantaget tycker jag mig finna tre specifika varianter på systemspråk som präglar hur man
talar om system i kursplanetexterna – det pragmatiska systemspråket, omgivningens system-
språk respektive styr- och reglersystemspråket. De är specifika till sin idé, men har ändå ge-
mensamma beröringspunkter och löper in i varandra, genom att en del systemnära begrepp
finns med i alla tre.

Det pragmatiska systemspråket
När kursplanens text explicit, och på ett sätt som antyder att tolkningen är språkmässigt
okomplicerad, används ett pragmatiskt systemspråk. Man uttrycker vad för slags tekniska
system man avser kunna studera i teknikundervisningen tillsammans med eleverna, ibland
också hur detta ska gå till. De system man håller fram är underförstått i överensstämmelse det
gängse språkbruket för den samlade mottagargruppen, just när det gäller ordet ’system’.
Den svenska kursplanen konstaterar att

Exempel på stora system är de nät som förmedlar gods, energi eller information medan
vagnar, kraftledningar och datorer är komponenter i dessa system.35

Man ligger därmed nära en vardaglig tolkning av vad ett system kan anses vara. Tekniska
system är det som vi i vanligt språkbruk kallar ”transportsystem” eller ”energisystem”. Ordle-
det ’system’ är inbyggt i definitionen.
En dimension i detta systemspråk är förhållandet mellan system och andra tekniska begrepps-
element. Den svenska kursplanen skiljer på ’konstruktion’ och ’system’ – även om ’konstruk-
tioner’ också kan ha ’komponenter’. I både den holländska kursplanen och den amerikanska
textens kapitel om ”The Nature of Technology” talas det om ”products and systems” på ett
sätt som gör produkterna mer synliga än systemen genom de exempel som därefter ges. Nya
Zeeland nämner ofta frasen ”products, systems, or environments”. Produkter är något som är
skiljt från system som är skiljt från omgivningar. Men gränslanden i det pragmatiska system-
                                                
32 Technology for All Americans Project. and ITEA, Standars for Technological Literacy: Content for the

Study of Technology (Reston, Va., 2000) s 32, 242.
33 Skolverket, Grundskolan : kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000).
34 New Zealand. Ministry of Education, Technology in the New Zealand Curriculum (Wellington, 1995) s 85–

86. Fet stil i original.
35 Skolverket, Grundskolan : kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000).
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språket och de begreppsliga överlapparna mellan ’produkt’, ’konstruktion’, ’komponent’, ’del-
system’, ’system’ och ’omgivning’ verkar inte anses avgörande.

Detta är det pragmatiska systemspråkets kännetecken: det utgår från allt som innefattar
ordledet ’system’ och som därmed ska förstås som antingen någon komplicerad artefakt eller
ett större sammanhang. Det bygger på en underförstådd överenskommelse med läsaren att det
finns skilda kategorier av mer eller mindre komplexa konstruktioner och hierarkiska system-
nivåer (komponent, system, omgivning), men behandlar detta på ett okomplicerat sätt och
löser därmed delvis upp dessa gränser. I det pragmatiska systemspråket används begrepp vars
innebörd i kontexten pekar åt fysiska konstruktioner eller organiserade helheter på ett sätt
”som om de finns”. Definition och gränsdragning är mindre intressant.

Omgivningens systemspråk
På samma sätt som ’omgivning’ på svenska är ett mångtydigt begrepp, nästan av samma
oklarhetsgrad som ’miljö’, så är begreppen ’environment’ och ’surrounding’ det i det engelska
språket. De betraktas som synonyma och används ofta så. Ur ett systemperspektiv ges dock
’omgivning’ och ’environment’ ett antal tämligen skilda betydelser i de texter som analyserats.
Det finns också ett relationsspel mellan ’system’ och ’omgivning’.

Omgivning kan betyda det som finns omkring något eller någon, ofta i en sammanfat-
tande form. Nejd, grannskap, omgivning, miljö – ja, t.o.m. omvärld – är ord som är väldigt
nära besläktade. Det som skiljer nejd, grannskap och omgivning från miljö, är att miljö ofta
kan förtydligas genom att skärpa den överenskomna betydelsen genom ett prefix- eller suffix-
tillägg: arbetsmiljö, stadsmiljö, cafémiljö respektive miljöfrågor, miljödebatt, miljöundervis-
ning etc. Man kan med dessa exempel ana en tyngdpunktsförskjutning mellan prefixmiljöer
och suffixmiljöer. Med ’miljö’ som suffix träder miljöns tekniska dimension fram, miljön får
en koppling till den konstruerade världen. Med ’miljö’ som prefix blir kopplingen till naturen
det som gemene man uppfattar som undertonen. ’Miljöproblem’ rör havet eller atmosfären.
Miljöundervisningen behandlar växthuseffekt och ozonlager. Den ytterligare undertonen av
problem förstärks, men anas redan i den gemensamma förståelsen av ordet ’miljödebatt’.

Genom att systemspråket fokuserar på omgivningen, påverkas hur man uppfattar syste-
men och dessas förändrande kraft. Människans roller i denna dynamik blir naturligtvis central.

När begreppet ”technology” introduceras i den Nya Zeeländska texten beskrivs det på
följande sätt:

Technology is a creative, purposeful activity aimed at meeting needs and opportunities
through the development of products, systems, or environments. Knowledge, skills, and
resources are combined to help solve practical problems. Technological practice takes
place within, and is influenced by, social contexts.36

Här nämns återigen produkter som något som är skiljt från system som är skiljt från omgiv-
ningar. Omgivningar kan alltså utvecklas. I appendixen förklaras så begreppet ’environment’:

environment: all external conditions and influences affecting the life and development of
a person or organism.

Denna definition leder inte tankarna till ’omgivning’ för ett tekniskt system. Istället är omgiv-
ningen något som påverkar människor och andra organismer. Nya Zeelands kursplan får illu-
strera hur gränsen mellan vad som räknas som omgivning och det som räknas som system,
löses upp. Förmodligen är det inte en fråga om vad som räknas som omgivning och vad som

                                                
36 New Zealand. Ministry of Education, Technology in the New Zealand Curriculum (Wellington, 1995), s 6.

Fet stil i original.
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räknas som system utifrån den systemvetenskapliga definitionens horisont. Det är i stället en
glidning i ordens betydelser inom systemspråket.

En annan, mer naturnära betydelselänk uppstår när ’omgivningen’ blir lika med ’syste-
met’. Nya Zeeland föreslår dels några olika undervisningskontexter för teknikundervisningen
och till dessa några innehållsliga undervisningsområden. Två av dem utgör ett par med miljö-
och naturkonnotation.

Environmental contexts might include water management; forest regeneration; tourist
facilities.

Innehållsexemplet hämtas från området bioteknik.

Biotechnology involves the use of living systems, organisms, or parts of organisms to
manipulate natural processes in order to develop products, systems, or environments to
benefit people. These may be products, such as foods, pharmaceuticals, or compost,
systems, such as waste management or water purification, or environments, such as
hydroponics. Biotechnology also includes genetic or biomedical engineering.37

Det handlar här om att använda levande naturliga råvaror för att framställa produkter, men
också om det som amerikanarna kallar ”artificial ecosystems”38. Gränsdragningen mellan
system och omgivningar ska här tolkas som att ”environments” är ”miljöer” där organismerna
trivs. Bevattningssystemen kan vara materiella eller enbart ett arrangerat flöde. Små fördäm-
ningar och diken är, även de, konstruktioner i ett enkelt bevattningssystem. Hydroponics är
rakt översatt ”hydrokulturer” – ett sätt att odla, där växternas rötter är i näringslösning i stället
för jord.

Nya Zeeland har ytterligare ett exempel från de undervisningsförslag eller teman man
skriver fram. För undervisningsår 5 och 6 föreslår man momentet ”Miljöer för människor”.
”Environment” används här som människans designade värld. Det handlar om inredning av
lokaler, offentliga miljöer, parker, butiker. Färg och utrustning, säkerhetssystem m.m. ingår i
detta. Man skall designa, beräkna och färdigställa en komponent av detta och beskriva mål,
metod och användning. Omgivningen blir systemet. Omgivningen har egenskaper (snarare än
funktioner), som det uttrycks.

I Skottland är teknikämnet en del av undervisningsområdet Omvärldsstudier,
”Environmental Studies”. Redan här får ’environment’ en annan betydelse som en del i sy-
stemspråket. Till vår omvärld brukar man räkna såväl den naturliga, den sociala som den kon-
struerade världen.

En betydelsevariant av ’environment’ ger skottarna själva under sin huvudrubrik
”Technological capability”:

Through their own designing and making activities and through exploring the made envi-
ronment pupils will develop knowledge and understanding. Through such activities they
will also develop and express attitudes and values.

Den betydelse som ges till ’environment’ här, är kopplad till teknikens förändrande kraft och
de frågeställningar av värderande karaktär som uppkommer. Eleverna ska undersöka den kon-
struerade omgivningen. I stycket under, på samma sida, uppmanar man att eleverna bör erbju-
das uppgifter som

                                                
37 Ibid. s 12. Fet resp. kursiverad stil i original.
38 Technology for All Americans Project. and ITEA, Standars for Technological Literacy: Content for the

Study of Technology (Reston, Va., 2000) s 150.
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• are practical and creative and that provide opportunities to design and realise practical
responses to perceived needs and wants

• focus on the acquisition of specific knowledge and understanding, skills and attitudes
• help pupils to appreciate the interrelationships between people, their technological ac-

tivity and the environment. 39

Den sista punkten ringar in de tre delarna av vår omgivning, där ”people” representerar den
sociala världen, ”the technological activity” representerar den konstruerade världen, vilket
lämnar ”the environment” till att förmodligen representera naturen.

Omgivningens systemspråk karaktäriseras av glidande övergångar mellan ’system’ och
’omgivning’ och det är inte alltid enkelt att avgöra om det är systemiska egenskaper som av-
ses, inte ens om man försöker se det som gränsande till ett pragmatiskt systemspråk. Det finns
en spänning inbyggd i omgivningens systemspråk mellan omsorgen om den naturliga miljön
(som omgivning) och människans förändrande förmågor (när vi humaniserar ”den naturliga
världen” och skapar omgivningar – artificiella omgivningar). Värdeladdningen är stark inom
omgivningens systemspråk och det öppnar upp för konsekvensetiska resonemang kring män-
niskors skapande och användande av tekniska system. De typer av tekniska system som ligger
nära omgivningens systemspråk är de mer mjuka systemen. Dessa kännetecknas av högre
grad av oförutsägbarhet genom att de t.ex. innefattar människans delvis oförutsägbara hand-
lingar – kvalitéer som är svårare att kvantifiera.40

Styr och regler-systemspråket
På det sätt som kursplanerna i sitt systemspråk uttrycker att system utgår från en teknisk kärna
påverkas också hur ämnesfokuset konstrueras. Det mest frekventa exemplet från dessa kurs-
planer utgår från dator- eller kontrollsystem. Ofta handlar det i texterna om att eleverna för-
väntas utveckla en förmåga att använda ICT eller CAD/CAM som en del av sitt konstruk-
tionsarbete. Språkbruket använder sig av begrepp och metaforer som hämtat sitt inflöde från
det tekniska fält där mekanisk, elektrisk, elektronisk, hydraulisk etc. kontroll har sina rötter.
Detsamma gäller produktions- eller manufakturprocesser där någon naturlig resurs förädlas
eller där någon artefakt monteras.

Styr och regler-systemspråket kännetecknas av att det omfattar begrepp som ’återkopp-
ling’, ’input’, ’output’ och ’process’ och leder oftare tankarna till mer fysiskt avgränsade sy-
stem och system med större möjligheter till prediktion, s.k. hårda system41.

På samma sätt är det dominerat av de grafiska modeller för systembeskrivning som tillhör
denna tradition.

Ämnesfokus
I kursplanetexterna framträder fem olika ämnesfokus som berör undervisning om tekniska
system. Dessa är de huvudkategorier av framskrivet undervisningsinnehåll som författarna
tänker sig att eleverna ska möta. Det handlar alltså om vad eleverna ska lära sig om tekniska
system, men också om hur man skaffar kunskap om tekniska system och vad för typer av ak-
tiviteter man tänker sig att undervisningen ska innehålla. Några av dessa ämnesfokus har även
underkategorier. Citaten är, liksom i den tidigare redogörelsen av systemspråk, valda för att
exemplifiera och tydliggöra hur dessa ämnesfokus tar gestalt i texterna. Till varje ämnesfokus

                                                
39 Scottish Consultative Council on the Curriculum, Environmental studies; Society, science and Technology;

5–14 National Guidelines 1999).
40 Waring, Practical systems thinking (London, 1996) s 27.
41 Ibid. s 27.
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finns en liten grafisk ikon. De är mer att betrakta som stödbilder för minnet och inte illustra-
tioner av specifika förhållanden.

Storlek/Komplexitet
Detta ämnesfokus leder tankarna åt två håll – systemets komplexitet och
dess fysiska skala. Det finns ett intressant samband mellan dessa båda.
Att undervisningen fokuserar på relationen storlek/komplexitet är ett
vanligt inslag. Dessutom skrivs det fram på flera olika kursplanenivåer.
Elever och lärare förväntas mötas i undervisningen omkring utredningen
av denna komplicerade fråga. Frågan är också karaktäristisk för hur man
kan finna tekniska system som är lämpliga för olika former av system-
undervisning.
För Sveriges del dyker komplexitetstanken upp i betygskriterierna för
MVG:

Eleven redogör, på basis av egna undersökningar, i viss detalj för uppbyggnad och funk-
tion även hos mer komplexa anordningar, där de bärande idéerna inte är uppenbara. 42

Detta kan tolkas så att de mer komplexa anordningarna, eller systemen om man så vill, kräver
en definiering för att kunna avlockas ”idéer som inte är uppenbara”. Dessa idéer skulle kunna
betyda såväl komponentsamband som systemfunktioner.

I den amerikanska kursplanens inledning för undervisningen som berör ”The Nature of
Technology” för undervisningsåren 6-8, nämns särskilt systemdimensionen enkelt/komplext:

Simple and complex systems are a vital part of student’s lives.43

Men här utreder man inte denna dimension ytterligare (p.s.s. som man undviker diskussionen
om produkt/system). Det samlade intrycket av kontexten är att, även om man vid ett fåtal till-
fällen nämner skalmässigt större system som vattenledningssystem, transportsystem och In-
ternet, så framträder oftast system som ”produkter” av en skala som vi kan omfatta med ögat.
Intrycket är att systemens dimension inte är större än att vi kan ta på dem, kanske t.o.m. bära
dem. Det som framför allt sker med systembeskrivningen i den amerikanska kursplanen är att
graden av komplexitet stegras genom en allt större vilja att definiera systemen som sociotek-
niska konstruktioner, d.v.s. att fler aktörer räknas in i systemen. Ju högre upp i skolgången
man kommer desto mer komplexa system studeras. Skälet till det är att man resonerar om
system utifrån ett produktionsperspektiv där ekonomiska överväganden spelar en stor roll44,
alternativt att det sker med ett ämnesfokus riktat mot hur systemen påverkar omgivningen (se
nedan).

Det finns även ett kunskapsperspektiv i detta att beskriva system som har inflöde till un-
dervisningssituationen. Nya Zeelands kursplan exemplifierar detta:

A technological solution may be produced as a scale model, a simulation, a representa-
tion, or a product – an object, a system, or an environment.45

                                                
42 Skolverket, Grundskolan : kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000).
43 Technology for All Americans Project. and ITEA, Standars for Technological Literacy: Content for the

Study of Technology (Reston, Va., 2000) s 38.
44 För djupare analys av detta, se Petrina, The Politics of Technological Literacy, International Journal of

Technology and Design Education, 10.
45 New Zealand. Ministry of Education, Technology in the New Zealand Curriculum (Wellington, 1995), s 35.
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För att kunna göra detta måste eleverna vara klara över systemens komplexitet. Här ryms
också frågan om hur man representerar en blandning av fysiska och konceptuella samband.

Huvudintrycket är att skala sammanfaller med komplexitet och att resonemang om grader
av komplexitet sällan förs.

System som samlade komponenter
Detta ämnesfokus behandlar system på ett sätt som kan uppfattas som att
ett system inte är mer än, utan precis summan av sina komponenter. Ut-
gångspunkten verkar vara från komponenternas horisont, snarare än sy-
stemet i sig. Det leder till en undervisning där högre systemnivåer ofta
blir otydliga eller lämnas obehandlade.

Systemteoretiker lyfter ofta fram skillnaden mellan en samling
komponenter och ett system av komponenter. Delar man på systemet
upphör det att fungera. Delar man på en samling komponenter får man
två mindre samlingar. Placeringen av och relationerna mellan kompo-
nenterna är irrelevant i en samling.46

Systemspråket i kursplanerna bidrar också till detta. I den svenska kursplanens portalpa-
ragraf (se sid 3) om system ges t.ex. intryck av att tekniska ’föremål’ inte kan vara system. De
kan ingå som komponenter i större system. Men redan i nästa mening talar man om system
och delsystem. Här är alltså inte vare sig språkbrukets eller begreppens innebörd tydliga. Det
är möjligt att kursplaneförfattaren velat variera systemspråket genom att byta komponent mot
delsystem. Det kan också vara möjligt att begreppet komponent ska tolkas som en mer passiv
del än ett delsystem. Detta motsägs dock genom att datorer ses som komponenter i stora sy-
stem.

Englands och Skottlands kursplaner i teknik är förhållandevis enögt inriktat mot manu-
faktur och monteringsprocesser. Eleverna ska lära sig att ”designa sådant de kan göra och
göra det de har designat”.

Englands kursplan innehåller under rubriken ”Knowledge, skills and understanding” för
åldersgruppen 10-12 år en underrubrik för ”Working with tools, equipment, materials and
components to make quality products”

2) Pupils should be taught to:
- select appropriate tools and techniques for making their product
- suggest alternative ways of making their product, if first attempts fail
- explore the sensory qualities of materials and how to use materials and processes
- measure, mark out, cut and shape a range of materials, and assemble, join and
  combine components and materials accurately

Det är på detta sätt som komponenter introduceras. De ska tillsammans
bli en produkt, en artefakt. Produkterna blir i flera formuleringar be-
greppsmässigt svåra att skilja från system. Den engelska kursplanen
talar ofta om att ”finish the construction of a produkt or system”. Det är
komponenternas egenskaper och funktioner som bygger upp produkten.
Systemnivån och sambanden mellan komponenterna är inte riktigt när-
varande.

Komponenternas samband
Systemspråket innehåller synonymer till ordet ’komponent’. Vi har

                                                
46 Se t.ex. O'Connor and McDermott, The art of systems thinking : essential skills for creativity and problem

solving (London, 1997).
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tidigare stött på ’delsystem’, som i en viss användning verkar kunna uppfattas som kompo-
nent. Andra former är exempelvis ’element’ eller det mer preciserande ’maskindel’. Även
begrepp som beskriver sambanden mellan komponenterna konstruerar detta ämnesfokus.

Ett exempel från den amerikanska kursplanen får inledningsvis illustrera detta sambands-
fokus. Eleverna ska göras införstådda med att det finns delsystem i större system:

Students should continue to explore and learn more details about systems, such as the fact
that they can take many forms and that systems may have numerous subsystems. Students
might investigate, for example, how automated production lines function as a subsystem
of the manufacturing system. 47

För eleverna i undervisningsår 3-5 tas husets vattenledningssystem upp som en del i samhäl-
lets vattenledningssystem. Störningar i delsystemen kan göra att det större systemet inte fun-
gerar, t.ex. en radio utan batterier.
Detta ämnesfokus som berör komponenternas samband verkar ha två delar.

Systematomism
Den första delen handlar om kausalitet och förklaringsanspråk uppåt i systemhierarkin.

I de mål som anges i den svenska kursplanen som eleverna ska ha uppnått i slutet av det
nionde skolåret, står det att eleven skall

kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att
ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.48

Det är genom komponenternas funktioner och inbördes relationer som systemen ska förklaras.
Jag ser i detta en eventuell reminiscens från atomismen.

Ingen ansats görs här mot att förstå eller beskriva systemets egen funktion. Samtidigt
håller man fram att sambanden inom systemet är viktiga att belysa. Denna tolkning förstärks i
den beskrivning som görs av bedömningens inriktning när det gäller elevernas prestationer i
teknikämnet:

Bedömningen avser också elevernas förmåga att se samband och processer i en teknisk
konstruktion eller i ett tekniskt system samt att åskådliggöra och förklara teknik med
hjälp av relevanta begrepp, principer och bilder.49

Det finns en tankelinje som rör systemens storlek och som kopplar till hur man förstår syste-
mens funktioner. Detta kommer till uttryck i den amerikanska kursplanen:

Many times, the best ways to determine what is happening in a system is to take it apart.50

I detta springer också ett didaktiskt perspektiv fram. Hur ska eleverna förstå system som är
större än att de kan ta isär dem? Ett fysiskt stort system behöver inte vara mer komplext.
Vilka typer av samband mellan delsystem och komponenter kan man få fram genom koncep-
tuell dekonstruktion?
En ytterligare intressant notering kan göras. Som tidigare framhållits brukar systemteoreti-
kerna ofta påpeka att man genom att bryta ner systemet i dess delar omöjliggör analys. Ge-

                                                
47 Technology for All Americans Project. and ITEA, Standars for Technological Literacy: Content for the

Study of Technology (Reston, Va., 2000) s 38.
48 Skolverket, Grundskolan : kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000).
49 Ibid.
50 Technology for All Americans Project. and ITEA, Technology for all Americans : a rationale and structure

for the study of technology (Reston, Va., 1996) s 19.
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nom ett sådant förfarande menar man att sambanden mellan komponenterna förstörs. De star-
kaste anförarna av denna ståndpunkt finner man bland biologerna, vilka menar att man t.ex.
riskerar att bryta ner systemegenskapen ’liv’.
Det kan tänkas att detta är ett uttryck för att det finns en koppling till ämnesfokuset ”System
som samlade komponenter”. Ser man på system som något som kännetecknas av att det är en
samling komponenter, så kanske man tenderar att söka förklaringarna till varför systemen
uppför sig som de gör, på den nivån – kanske utifrån enskilda komponenters egenskaper.
Därmed riskerar man att missa systemens övergripande funktion/er.
Å andra sidan är systemens komponenter och samband konstituerande för ett system. Ska man
analysera hur ett system fungerar eller varför ett system inte fungerar, måste man förstå kom-
ponenternas och delsystemens roller. Till skillnad från i det atomistiska perspektivet, måste
systemet analyseras som en helhet,  komponenternas funktioner förstås i förhållande till de
andra komponenterna och beskrivas som beroenden.

Sambandsbegrepp
Den andra delen lägger stor vikt vid språket och de begrepp vi har för att beskriva samband
och komplexa beroenden mellan komponenter. De systemvetenskapliga sambandsbegreppen,
som t.ex. input, process, output och feedback är de mest frekventa i kursplanetexterna. Kon-
trollteknik är den gren av systemvetenskapen som ligger närmast de undervisningsperspektiv
som detta ämnesfokus vill fånga in.

De system man studerar, och konstruerar, är huvudsakligen elektroniska apparater och det
förekommer endast mycket sparsamt att man i den engelska kursplanen använder dessa be-
grepp för förståelsen av stora tekniska system.

Nya Zeelands, USA’s, Skottlands, Englands och Hollands kursplaner rymmer detta äm-
nesfokus. Den engelska kursplanen föreskriver följande undervisningsinnehåll för åldersgrup-
pen 14-16 år under rubriken ”Knowledge and understanding of systems and control”51:

5)  Students should be taught:
- to recognise inputs, processes and outputs in their own and existing products
- that complex systems can be broken down into sub-systems to make it easier to

  analyse them, and that each sub-system also has inputs, processes and outputs
- the importance of feedback in control systems
- about mechanical, electronic and pneumatic control systems, including the use of switches in
- electrical systems, sensors in electronic switching circuits, and how mechanical systems can
- be joined together to create different kinds of movement

- how different types of systems and sub-systems can be interconnected to achieve a par-
ticular function

- how to use electronics, microprocessors and computers to control systems, including the
use of feedback

- how to use ICT to design sub-systems and systems52

Ett av de holländska målen för delområdet ”Information” är formulerat så att det är tydligt att
det handlar om kontrollsystem och att informationsöverföring mellan komponenterna i syste-
met är det centrala.

                                                
51 Jag finner att den text som finns digitalt publicerad på ”National Curriculum On-line” och det tryckta mate-

rialet med den aktuella kursplanen för D&T, reviderad 2004, skiljer sig åt på just denna punkt.
52  Great Britain. Department for Education and Employment. and Qualifications and Curriculum Authority

(Great Britain). Design and technology : the National Curriculum for England. Key stages 1–4 (London,
1999).
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Pupils should be able to indicate the components of an operating and control system, their
functions and their interrelationships.
Particular attention should be given to
- signal input (sensor);
- signal processing (human, electronic circuit, computer, PLC);
- signal output (actuator).53

Den svenska kursplanens betygskriterier för VG innehåller en text där komponenterna är i
centrum tillsammans med själva konstruktionsarbetet:

Eleven genomför en egen konstruktionsuppgift, beskriver med relevanta begrepp och
termer konstruktionen och dess komponenter och motiverar sina val av material, redskap
och utformning.54

Texten talar om en konstruktion med ingående komponenter vilken ska beskrivas med rele-
vanta begrepp. Antingen är detta en statisk konstruktion med få komponenter, låg dynamik
och enkla samband eller sträcker den iväg på skalan mot många komponenter, hög dynamik
och komplexa samband. De relevanta begreppen bör då kunna förstås som att det krävs någon
form av terminologi eller en teknisk vokabulär för att klara denna beskrivning. Genom att tala
om komponenter ger man här en implikation att det är möjligt att tolka denna text som om
konstruktionen var att betrakta ur ett systemperspektiv.

Undervisningsmässigt har alltså detta ämnesfokus en koppling till  styr- och reglersystem-
språket, där hanteringen av datorer är ett centralt inslag.

Interaktion med omgivningen
Det utkristalliserar sig tre olika delar inom det ämnesfokus som rik-
tar undervisningen mot systemens förhållande till sin omgivning.
Som tidigare konstaterats är ’omgivning’ ett komplicerat begrepp.
Om man har inställningen att teknik är, eller har blivit alltmer, sy-
stemisk till sin karaktär, leder det till att formuleringar av typen
”teknikens förhållande till samhället” bör inkluderas i tolkningen.
”Tekniken” uppfattas som systemisk och ”samhället” utgör någon
form av omgivning till denna.

Enkelriktad påverkan
Den första delen här berör hur man riktar undervisningen mot teknikens påverkan på omgiv-
ningen. Under den engelska kursplanens rubrik för ”utvärdering av processer och produkter”
finns, för både KS 2, 3 och 4 formuleringar som pekar på att eleverna ska bedöma produktens
påverkan på miljön – ”…the environmental impact of products…”55.

I den svenska kursplanens första strävansmål föreskriver man att skolan i sin undervis-
ning skall sträva efter att eleven

utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och
om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen,56

Under rubriken ”Tekniken, naturen och samhället” står det
                                                
53  The Dutch Ministry of Education, Attainment targets basic sacondary education, 51.
54  Skolverket, Grundskolan : kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000).
55 Great Britain. Department for Education and Employment. and Qualifications and Curriculum Authority

(Great Britain). Design and technology : the National Curriculum for England. Key stages 1–4 (London,
1999).

56 Skolverket, Grundskolan : kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000).
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För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och
teknik behandlas. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter för individ, sam-
hälle och natur av en viss teknikanvändning.57

Det som framträder, i den andra meningen, är en enkelriktad påverkan från tekniken (den sy-
stemiska tekniken, som vi förstår det här) till individ, samhälle och natur. Återigen lyfts den
sociala världen och den naturliga världen fram.

Nästa del i detta ämnesfokus – som riktar in mot interaktivitet över systemgränsen – syns
också i samma citat ovan, men i meningen framför.

Utbyte över gränsen
Att undervisningen riktar sin uppmärksamhet mot systemens interaktiva förhållande till om-
givningen är ett fokus där omgivningen oftast ses som samhället eller naturen och mer sällan
som tekniken själv.

Den svenska kursplanen nämndes ovan i det enkelriktade ämnesfokuset.  På två ställen
innehåller den också exempel på ett interaktivt förhållande. Under rubriken ”Tekniken, natu-
ren och samhället” står det:

För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och
teknik behandlas.

Här får ”mänskliga behov” representera krafter hos individen och i samhället – i den sociala
världen. Även bedömningskriterierna innehåller en passage med liknande formulering:

Dessutom gäller bedömningen förståelse av det ömsesidiga förhållandet mellan teknik
och människors livsvillkor. [---] Elevers kunskaper om hur samhällsfaktorer påverkat
teknikens utveckling och hur tekniska landvinningar påverkat samhället, liksom hur tek-
nik genererat ny teknik ingår i bedömningen.58

Holland skriver i sin kursplan under rubriken ”Technology and society” och underrubriken
”Daily life” att eleverna ska kunna

- indicate certain fundamental technological developments and the positive and negative influ-
ences of such developments on daily life;

- explain and give examples of the way people and situations can influence the development
of new products;59

Detta är ett exempel som visar på hur ambitiöst och samtidigt komplicerat såväl detta ämnes-
fokus som systemspråk är. Eleverna ska peka ut fundamentala tekniska framsteg, matcha med
samhällsutveckling och förklara hur ny teknik uppstår som en konsekvens av människors för-
väntan och andra omständigheter.

Sociotekniskt perspektiv
Det följer av de ämnesfokus som utmejslats tidigare att de tekniska systemen på olika sätt
upplevs som konstruerade i en social kontext och även som en konsekvens av sociala och
naturliga förutsättningar. Flera av kursplanerna lyfter fram detta, inte minst i sin rubriksätt-
ning: ”Tekniken, naturen och samhället” respektive ”Technology and Society”.

                                                
57 Ibid.
58 Skolverket, Grundskolan : kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000).
59 The Dutch Ministry of Education, Attainment targets basic sacondary education.
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Det framträder att tekniken har ett intentionellt drag, människan har en viktig roll i ska-
pandet av teknik. Intrycket att de flesta kursplaner i studien har en icke-deterministisk håll-
ning är starkt. Ett sådant ämnesfokus medför konsekvenser för hur man ser på teknikutveck-
ling och på teknisk verksamhet. Men här finns också en ambivalens i detta ämnesfokus som
ändå inte upplevs exkluderande: Människan ses både som varandes utanför systemen och som
en viktig komponent inom systemen. Som tidigare påpekats kan texterna i vissa passager ge
intryck av att systemet man avser är hela samhället eller hela världen. Ibland ses människan
direkt och tydligt kopplad till systemet (medicinsystem, bilen vi åker i etc), men inte som en
del i det ändå.

I kursplanetexternas beskrivningar kan man lägga märke till att de sociotekniska perspek-
tiven inte tar stöd i sociotekniska teoribildningar och dessas begrepp. Inte heller ser man spår
av andra analysmetoder eller olika modeller för att t.ex. göra systemdiagram, än de som för-
knippas med styr- och reglersystemspråket i dess begränsade definition här.

Produktion
I undervisningssammanhang är det vanligt att man i skolan studerar se-
kvensen ”Från råvara till färdig produkt”. Detta ämnesfokus framträder i
flera av de nationella kursplanerna och har tangerats tidigare i studien.
Företrädelsevis har detta berört elevernas egen konstruktionsprocess
eller uppdelningen av ett system i delsystem. Nu avses på ett tydligare
sätt produktionssystem av industriell karaktär.

Alla länders kursplaner i studien, utom Sveriges, har ett mycket ut-
talat industriellt perspektiv i stora delar av texternas mål- eller undervis-
ningsanvisningar. Centrala undervisningsområden eller -kontexter pekar
åt t.ex. livsmedels-, kemikalie-, agrar- eller elektronikindustri.

Systemspråket talar om produktionssystem och innehåller begrepp som ’optimering’.
USA’s kursplan tar under ”Optimering och ställningstaganden” upp tecken på en koppling
mellan teknikförståelse och skapande av en slutprodukt:

The entire process of creating should  include optimization – from the initial idea to the
final product or system.60

Diskussion
Ämnesfokus och systemspråk är aspekter på systemperspektiv som styr tankarna om under-
visningens möjligheter. De ämnesfokus och de systemspråk som framträtt i studiet av dessa
kursplaner är en konsekvens av bakomliggande idétypiska föreställningar om teknikundervis-
ning i allmänhet och om systemundervisning i synnerhet. Kursplaneförfattarnas föreställ-
ningar om vad för typ av undervisning om tekniska system som de tänker sig är manifesterade
i text. Att försöka beskriva vari dessa bakomliggande föreställningar består skulle bara vara
spekulativa framställningar, varför jag avstår från att dra sådana slutsatser av studien. Där-
emot finns det i studiens resultatdel antydan till kunskapsemfaser vilka kan lyftas fram något
tydligare.

Textutsnitt som behandlat systemundervisning har gått att finna i såväl kursplanernas in-
nehållsnivå, regelnivå, ämnesnivå som intern och extern verksamhetsnivå, delvis beroende på
vilken typ av kursplan som studerats.61  I studien uppfattas denna spridning på så sätt, att sy-
                                                
60 Technology for All Americans Project. and ITEA, Standars for Technological Literacy: Content for the

Study of Technology (Reston, Va., 2000) s 33.
61 För utförligare beskrivningar av dessa nivåer, se Berg, Att förstå skolan : en teori om skolan som institution

och skolor som organisationer (Lund, 2003) s 160 ff.
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stemundervisning inom teknikämnena har en sammantaget stark position – åtminstone på
formuleringsarenan. Undervisning om tekniska system uppmärksammas på fler nivåer än en-
bart i t.ex. innehållsnivåns rubriker på huvudmoment. Den formuleras som kunskapsmål, un-
dervisningsförslag eller -föreskrifter, strategier för samverkan med andra ämnen eller med
samhälleliga institutioner.

Studien visar också att olika ämnesfokus och systemspråk lever parallella liv inom kurs-
planernas ramar. På formuleringsarenan innebär detta sällan några svårigheter, utan eventuella
konflikter och oklarheter i tolkningen skjuts till transformeringsarenan, samt på det som be-
nämns realisationsarenan. Den förstnämnda arenan innefattar andra aktörer som läromedels-
författare, nationella centrumbildningar, organisationer m fl. Den andra arenan utgörs i detta
fall i huvudsak av skolorna med lärarna och deras praktiker.62 När det gäller hur undervis-
ningsinnehållet beskrivs verkar det vara både avgörande och svårt att på ett bra sätt definiera
och gränsa av systemen mot tänkta omgivningar. Kategorierna av ämnesfokus vittnar både om
detta och om att på ett medvetet sätt förhålla sig till komponenterna och deras inbördes rela-
tioner.

Sammanhanget verkar vara avgörande för hur systemspråkets begrepp ska förstås. ’Om-
givning’ relaterar t.ex. inte enbart till en systemtanke, utan har kontextberoende tolkningsrum.
På samma sätt verkar det som att ett mer pragmatiskt förhållande till system-i-sig underlättar
formuleringen för undervisningssituationen, eftersom vi ur språket vet att t ex bilen är bilen,
dess fysiska gränser sätter ramarna för vissa typer av (vanliga) frågeställningar.

I studiet av ländernas kursplaner har även antydningar till några kunskapsemfaser fram-
trätt genom de ämnesfokus och de systemspråk som används med avseende på tekniska sy-
stem. Dessa emfaser används här för att lyfta fram några tänkbara bakomliggande syften för
hur och varför eleverna ska lära sig om tekniska system.

Ett är design and make-emfasen, vilket innebär att systemundervisningens huvudinnehåll
är kopplat till elevernas design och konstruktion av tekniska produkter, antingen för person-
liga syften eller som en produkt avsedd för industriell produktion. I ett svenskt perspektiv
ligger detta nära slöjdtraditionen där resultatet av slöjdprocessen oftast är en unik produkt. De
ämnesfokus som tydligast verkar i den riktningen är ”System som samlade komponenter” och
”Sambandsbegrepp”. Emfasen riktas mot individen och hennes hantering av material och
verktyg. Ett syfte är att eleverna ska behålla en vardaglig relation till egen tillverkning av pro-
dukter, alternativt att kunna reparera saker som framförallt är tekniskt okomplicerade. Ett an-
nat syfte är att förbereda för mer kvalificerade konstruktionsuppgifter.

En kunskapsemfas som tangerar och vidgar denna är därför den industriella emfasen. Den
bygger på ämnesfokusarna ”Produktion”, ”System som samlade komponenter” och
”Systemets tekniska kärna”. Här är också styr- och reglersystemspråket starkt närvarande.
Syftena är att medvetandegöra eleverna om produktionsvillkor i industrin, att stimulera inno-
vationsförmåga och att introducera dem för automation och datoranvändning. Flera av kurs-
planetexterna anger också ett internationellt kompetitivt syfte. Man vill, med teknikundervis-
ningens hjälp, se till att nationen står sig väl i den globala konkurrensen. Till skillnad från
design and make-emfasens unika produkter riktas här intresset om från manufaktur till kon-
fektion och serieproduktion. De tekniska kontexterna blir viktiga i den industriella emfasen.
Livsmedels-, förpacknings-, process-, mekanisk, agrar och kemisk industri är några av de om-
råden som undervisningen hämtar sina exempel från. De tekniska system som studeras och
konstrueras är företrädelsevis skalmässigt små produkter. Analys av de stora produktionssy-
stem som ska tillverka dem förekommer endast sparsamt som angivet undervisningsinnehåll.
Det finns även en del i den industriella emfasen som  syftar till att belysa säkerheten i syste-
met, då i bemärkelsen som en riskfri produktionsmiljö.

                                                
62 Linde, Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori (Lund, 2000).
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En miljöemfas framstår tydligast där ”omgivningens systemspråk” möter de ämnesfokus
som berör ”systemets interaktion med omgivningen”, ”produktion” och, i viss mån, det
”sociotekniska perspektivet”. Syftet med miljöemfasen är att göra eleverna uppmärksamma på
teknikens interaktion med den omgivande naturen. Andra omgivningar räknas oftast bort. Här
kan man skönja en hållning som skiftar mellan en teknocentrisk, en antropocentrisk och, i viss
mån, en ekocentrisk utgångspunkt. Vanligast är dock att miljöemfasen har en teknocentrisk
anstrykning – man bryr sig om miljön för att rättfärdiga sin produktion, inte för att i första
hand värna naturen. Människans roll och hennes etiska överväganden inom det ”sociotekniska
ämnesfokuset” kommer till stor del bort när undervisningsinnehållet beskrivs i kursplanetex-
terna. Även om frågeställningarna i undervisningsexemplena rör utveckling av nya produkter
med en tanke om materialanvändning i ett ekologiskt hållbart perspektiv, så känns det långt
till Greenpeace slogan ”Think globally – act locally”. Undervisningen om de tekniska syste-
men söker t.ex. sällan svaren på varför papper är bättre eller sämre än plast som konstruk-
tionsmaterial ur ett större produktionssystemperspektiv.

Kunskapsemfaserna lever alltså också parallella liv i kursplanetexterna. Flera av dem
kommer till uttryck i samma ämnesfokus.

De begrepp som har längst systemhistoria och har rotat sig bäst finner man i styr- och re-
glerspråket. Det sociotekniska intresset har en något kortare historia inom systemvetenskapen.
Kanske är det förklaringen till varför inga av de begrepp, modeller eller kartläggningstekniker
som associeras till de sociotekniska teoribildningarna tagit plats i de nationella kursplanerna.
Ett ytterligare försök till förklaring är att styr- och reglerbegrepp också ligger närmare design
and make-emfasen och den industriella emfasen. I båda emfaserna är produktion av artefakter
i centrum för undervisningen.  Den industriella emfasen, som tangerar miljöemfasen, är do-
minant och de sociotekniska och naturnära miljöperspektiven är svaga. Det är mer sällan som
den industriella emfasen länkar till ett ämnesfokus runt systemens interaktion med omgiv-
ningen.

Avslutningsvis vill jag hålla fram två argument för systemundervisning som formulerats i
två av kursplanerna. Det rör kunskapsdimensionen av undervisning kring tekniska system.
Första argumentet kommer från den amerikanska kursplanen senare undervisningsår:

Most people find it easier to understand how technology works if they see it as a system
comprised of connected parts. A new core idea for students at this grade level is systems
thinking. Systems thinking is a practice that focuses on the analysis and design of the
whole system as distinct from its many parts. Students should learn to look out a problem
in its entirety by taking into account all possible requirements and trade-offs. Prior to this
level, students have to tended to concentrate on the parts that make up the whole. This
shift in focus can be difficult, requiring many opportunities for students to develop under-
standing. Teachers should approach this technique as an introduction to future work in
higher grades.63

Systemtänkande ses alltså som något som bör tränas inom teknikundervisningen och som ökar
elevernas förståelse för den konstruerade världen. Ingelstam förespråkar en liknande tanke i
en artikel om systemperspektiv i grundskolans teknikundervisning. Där håller han fram det
historiska perspektivet som redskap för att förstå systemens utveckling och deras funktioner,
tillsammans med tekniken att växla systemperspektiv i att följa systemet inifrån-och-ut re-
spektive utifrån-och-in i sökandet efter kunskap om systemet.64

Det andra argumentet hämtas från den svenska kursplanen och får bli final:

                                                
63 Technology for All Americans Project. and ITEA, Standars for Technological Literacy: Content for the

Study of Technology (Reston, Va., 2000) s 38.
64 Ingelstam, System: Teknik och människor i samspel, in Teknik i skolan (Lund, 1996).
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Genom att studera enskilda tekniska lösningar och deras infogning i större system kan
eleverna få viktiga insikter i teknikens speciella karaktär och villkor.65
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