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GINNERS TEKNIKDIDAKTISKA 
HANDBOK 

NÅGRA TESER OM TEKNIK, SKOLA OCH SAMHÄLLE 
 

Inledning 
Vi har haft den stora förmånen att samarbeta med Thomas 
Ginner under många år och i olika sammanhang, både inom 
Centrum för tekniken i skolan (CETIS), Forskarskolan i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD) och miljön 
Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD) inom ISV, 
Linköpings universitet. Idén till denna vänbok fick vi för flera år 
sedan, men inte i första hand som ett sätt att fira att Thomas 
uppnått en viss aktningsvärd ålder. Ännu mer angeläget var att få 
tillstånd en samling texter med viktiga perspektiv på och teser om 
teknik, skola och samhälle, vilket är det främsta syftet med denna 
bok, därav namnet Ginners teknikdidaktiska handbok. En av 
Thomas viktigaste roller har nämligen varit som ett slags 
ambassadör eller apostel för tekniken i skolan, och vi vill fortsätta 
att framhålla vikten av att barn under sin skolgång får en god 
undervisning i teknik, genom de läroplansteoretiska, 
systemteoretiska, filosofiska, sociologiska, historiska och inte 
minst didaktiska perspektiv på teknik (i skolan) som framkommer 
i den här boken. Ett bärande tema i flertalet av bidragen är 
teknikens egenart som kunskaps- och bildningstradition, vilken 
behöver poängteras i samhälls- och skoldebatt såväl som i skolans 
klassrum. 
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Ett andra syfte med boken är att samla några av Thomas 
närmaste vänner och kollegor inom Sveriges gränser och 
internationellt. Fler hade därmed säkert kunnat bidra men urvalet 
har av naturliga skäl begränsats. Även om Thomas alltid har varit 
intresserad av och befrämjat forskning inom teknikens didaktik, 
har han kanske inte varit den mest produktive forskaren. Därför 
har vi låtit dessa vänner och kollegor skriva varsitt ”ginnerskt” 
kapitel om någon av de käpphästar om teknik, skola och samhälle 
som Thomas har drivit genom åren. Kapitlen ser ganska olika ut i 
struktur och upplägg och anknyter till Thomas på lite olika sätt. 
Men det handlar om ”ginnerska” teser om teknik, skola och 
samhälle, sådant han ofta talat om men inte alltid fått ned på 
pränt. 

När nu Thomas ändå faller för pensionsstrecket och går 
vidare för att ägna sig åt viktigare saker som fru, barn och 
barnbarn är det dock också tid att begrunda hans insatser och 
även blicka framåt, vilket utgör det tredje syftet. Att arbetet med 
vänboken föll i träda både en och två gånger trodde vi först 
berodde på vår egen arbetsbelastning och olika andra 
omständigheter, men när nu Thomas pensionering faktiskt är 
definitiv inser vi vad som egentligen var det stora hindret: ingen, 
och allra minst vi, trodde att Thomas faktiskt skulle gå i pension 
till slut! Alla (politiska) insatser för att befrämja och försvara 
tekniken och teknikämnet i skolan har varit och är fortfarande i 
allra högsta grad ett av Thomas stora livsprojekt, vilket 
naturligtvis inte heller helt upphör med den formella 
pensioneringen.  

Vi vill tacka dig, Thomas, för alla roliga och lärorika år med 
CETIS, FontD och TekNaD – hur ska vi nu klara oss utan dig? 
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Ha det bra framöver! Vi vet att ett stort antal kollegor står bakom 
den hälsningen. 

   
 

Norrköping, maj 2013 
 
 
Jonas Hallström & Claes Klasander 
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THE GINNER HANDBOOK OF 
TECHNOLOGY EDUCATION 

 
SOME THESES ABOUT TECHNOLOGY, SCHOOL AND 

SOCIETY 

Introduction 
We have had the great privilege of cooperating with Thomas 
Ginner during many years and in many different contexts, within 
the Centre for School Technology Education (CETIS), the 
Swedish National Graduate School in Science and Technology 
Education Research (FontD), and the unit Technology, Science 
and Education (TekNaD) within the Department of Social and 
Welfare Studies, Linköping University. We got the idea to this so-
called “friend book”, which seems to be a very Swedish 
phenomenon, several years ago, but it was not primarily to 
celebrate that Thomas has reached a very respectable age. It was 
considered even more urgent to bring together a collection of 
texts with important perspectives on and theses about 
technology, school and society, which is the foremost purpose of 
this book, hence the name The Ginner Handbook of Technology 
Education. For one of Thomas’ most significant roles has been as 
a kind of ambassador or apostle for school technology education 
and we want to continue accentuating the importance of good 
technology education for children during their schooling, through 
the curriculum theory, systems theory, philosophical, sociological, 
historical and not the least educational perspectives on 
technology (in the school) that are brought to the fore in this 
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book. A leading theme in several of the contributions is the 
singular identity of technology as a tradition of knowledge and 
Bildung, which needs to be stressed in the public and educational 
debate as well as in the school classrooms. 

A second purpose of this book is to gather some of Thomas’ 
closest friends and colleagues within the Swedish borders and 
internationally. Of course there are several others that could have 
contributed but the selection had to be limited for obvious 
reasons. Although Thomas has always been interested in and 
promoted research in technology education he has perhaps not 
been the most productive researcher himself. Therefore we have 
had these friends and colleagues write a “Ginnerian” chapter 
each about one of the fads or theses about technology, school 
and society that Thomas has promoted through the years. The 
chapters are quite different in structure and character and 
connect to Thomas in various ways. But they deal with 
“Ginnerian” theses about technology, school and society; topics 
he has often talked about but not always managed to write down. 
 Now that Thomas has eventually reached the age of 
retirement and will go on to devote himself to more important 
activities such as being with wife, children and grandchildren it is 
also time to ponder his achievement and look forward, which 
constitutes the third purpose of the book. We first thought that 
the fact that there has been more than one hiatus in the work 
with this book had to do with our own personal work load and 
various other circumstances, but when Thomas retirement is 
definite we realize what was really the big obstacle: no one, 
including ourselves, believed that Thomas would eventually 
retire! All the (political) efforts to promote and defend 
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technology and school technology have been and still are to a 
high degree one of the great projects of Thomas’ life, which will 
of course not completely stop with the formal retirement.  

We want to thank you, Thomas, for all the fun and 
instructive years with CETIS, FontD and TekNaD – how are we 
going to make it without you? Now have a good time! We know 
that a great many colleagues stand behind this greeting. 
 

Norrköping, Sweden, May 2013 
 
 
Jonas Hallström & Claes Klasander 

 
 
  



11 
 

MANNEN OCH HANS TECHNOBODY 

Jan-Erik Hagberg 
 
Vi tänker oss en man i sina bästa år, som likt ”Karlsson på taket” 
är en technobody. Om man är intresserad av denne man är rätt 
mycket sagt redan genom denna första mening. Meningen 
innehåller tre substantiv och ett egennamn samt om vi vill vara 
noggranna, vilket vi ska vara när det gäller denne man, också en 
konjunktion, ett adjektiv, två verb, två artiklar, två prepositioner 
och fyra pronomen. I denna text ska jag undersöka vad de tre 
substantiven betyder i denna tänkta mans liv. Alltså, det kommer 
att handla om en speciell typ av man i en specifik ålder, som har 
levt relativt länge och om hans förhållande till och integration 
med tekniken. Också jag är en sådan man, även om jag inte har 
samma förmåga att flyga i teknikens landskap som denne man 
har. Den djupare fråga som söker sitt svar är vad det innebär att 
ha en nära känslorelation över tid till tekniska objekt i form av 
artefakter och system som är närvarande i vardagen, tankevärlden 
eller på andra sätt lämnar spår i händelser och aktiviteter som 
personen är delaktig i.  

Body och cyborg 
Med valet av begreppet technobody vill jag markera att det 
handlar om något utöver att mer eller mindre aktivt använda den 
teknik som står till buds i olika sammanhang. Den som har en 
technobody har integrerat tekniken eller en bestämd teknik i sitt 
varande. Tekniken finns där med en självklarhet och används för 
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att öka handlingskraft och handlingsrum på ett sömlöst sätt i 
förhållande till personens förmågor och kunskaper. Begreppet 
technobody lanserades av Boel Westin i en uppsats om just 
Karlsson på taket.1 Han kunde som ingen annan röra sig i 
rummet, in och ut genom fönstret till Lillebrors rum och glida 
över taken i Vasastaden med sin propeller på ryggen, motor inuti 
kroppen och startknapp på magen. Karlsson var en följdriktig 
skapelse inspirerad av 1950-talets tekniska framsteg och med 
SAABs rea- och överljudsplan den Flygande tunnan, J 29:an, som 
tydlig modell. Karlsson var Astrid Lindgrens och barnbokens 
fantasirika tolkning av tidens tilltro till tekniken som främjare av 
mänskliga förmågor. Karlsson skiljer ut sig från tidigare flygande 
sagofigurer som Nils Holgersson, Mary Poppins eller Ture 
Sventon som alla drog nytta av naturen eller magiska krafter. 
Karlsson däremot utnyttjade just maskinen och tekniken. 

Kan man säga att Karlsson, och därmed denne man, även är 
en cyborg? Cyborg har en vidare innebörd än technobody och 
står för en sammansmältning av vanligtvis särhållna entiteter som 
människa och djur, teknik och natur eller människa och maskin. 
Cyborgbegreppet blev centralt i teknikfilosofin när Donna 
Haraway i början av 1990-talet publicerade ”The Cyborg 
Manifesto”.2 I hennes fall är det kombinationer av människans 

                                                 
1 Westin, Boel (2003), ”Karlsson som technobody”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap, årg 32, nr 4. 
2 Haraway, Donna (1991), ”A Cyborg Manifesto: Science, Technology and 
Socialist Feminism in the Late Twentieth Century”, i red. Donna Haraway, 
Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention of Nature, London: Free Association 
Books. 
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sociala och biologiska och tekniska kategorier som är 
huvudnummer. Cyborgbegreppet i Haraways form utmanar 
stereotyper i vilka exempelvis tekniken och det manliga ses som 
rationell och biologin och det kvinnliga som emotionell. 

Denne man, liksom jag, begriper cyborgansatsen och har inga 
svårigheter att se och ifrågasätta genusrelationer som är kopplade 
till tekniken eller som olika tekniker skapar och återskapar. I den 
meningen kan vi åtminstone tillfälligt ta på oss glasögon med 
cyborgens klarhet. Men när det kommer till vår technobody får vi 
nog inse att vi med den tillhör en manlig värld; den teknik som vi 
har internaliserat, älskar och behärskar ingår i maskulinitetens 
historia och traditioner. Hade inte den digitala revolutionen spelat 
sitt spratt för den mekaniska teknikens fortsatta framsteg hade vi 
fortfarande självsäkert svingat räknestickan och gjort våra 
beräkningar med den. 

Meccanopojkarnas bildning3 
Att det är så, att vi har blivit sådana, kan lätt inses om vi fäster 
uppmärksamheten på inledningsmeningens ”i sina bästa år”. 
Alltså denne man, liksom jag, är i en fas av livet när han har 
upplevt mycket, är präglad av detta, kan utnyttja erfarenheten, dra 
slutsatser och analysera samtidigt som han har kvar 
handlingskraft och en visionär blick.  

När är en man i den rika och behagliga fasen av sitt livslopp? 
Det varierar nog mellan olika personer; karriärer och livets 
fördelar och svårigheter omtolkas under livets gång, men för 
                                                 
3 Rubriken har jag lånat från: Myrdal, Jan, och Kessle, Gun (1988), En 
Meccanopojke berättar eller anteckningar om ett borgerligt förnuft, Höganäs: Wiken. 
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denne man, liksom för mig, handlar det definitivt om han är att 
född och uppvuxen i den tidiga efterkrigstiden. Alltså, i en tid då 
framstegsoptimismen återkom efter kriget och det moderna 
svenska folkhemmet realiserades genom industriell tillväxt, en 
strid ström av nya tekniska objekt för hushållen i kombination 
med en expansiv politik. 

Vårt tidiga lärande och fostran följde ett givet spår reserverat 
för pojkar. Bokstavligt la vi ut räls och växlar för lok och vagnar 
från Märklin eller Fleichsmann. Vi byggde bilar och lyftkranar 
med Meccano, eldade Ångmaskiner med metatabletter, gjöt 
tennsoldater, läste Biggles och Rekordmagasinet och i puberteten 
tummade vi Claes Ohlssons katalog och pinupptidningen 
Cocktail. Vi fick lära oss att hugga ved och ordna en vedstapel. Vi 
trimmade Puch och Crescent mopeder. Vi satte upp TV-
antennen och i den nya möbeln som flyttade in i vardagsrummet 
när vi var i tioårsåldern såg vi VM finalen i fotboll 1958 mellan 
Sverige och Brasilien. I Tekniskt magasin rullade vinjettens 
orunda kugghjul och Erik Bergsten berättade med orubbad 
entusiasm om den ena nya fantastiska tekniska innovationen eller 
industriprodukten efter den andra. I staden, som var Stockholm, 
trängdes personbilarna, mest Saab, Volvo PV och Folkvagn, med 
de blå spårvagnarna, - linje 3 från Högalid, förbi slussen och 
Odenplan till Hagaparken, linje 16 från Slussen till Mälarhöjden, 
och linje 15 från Norra bantorget, förbi Odenplan till Råsunda 
och Sundbyberg.4  

                                                 
4  AB Stockholms spårvägslinjer 1946. Karta. 
http://media.sparvagsmuseet.se/kartor/Karta_1946_ytter/1946_ytter.html. 
Hämtad 2013-02-13  

http://media.sparvagsmuseet.se/kartor/Karta_1946_ytter/1946_ytter.html
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Kanske hade denne man också en framkallningsdosa till 
rullfilmen och en förstoringsapparat till de svartvita negativen 
tagna med lådkameran, Rollieflexen, eller småbildskameran, 
troligen av märket Voigtländer. Möjligen prövade denne man att 
sända meddelanden till radioamatörer per kortvåg. Och hans nya 
grammofoner - 78-varvsskivor blev EP skivor och LP skivor, 
bandspelare och kassettband. Dixielandmusik med Papa Bue’s 
Viking Jazz band fastnade i sinnet. Nya tekniska objekt skänkte 
glädje och mening i vardagen. Hans technobody laddades med 
teknikoptimism och förmågan att använda skruvar, muttrar, 
verktyg, lödkolvar och motorer. Det var en träning i att hantera 
och göra något av byggsatser och färdiga konstruktioner snarare 
än skapa nya innovationer. Han, vi blev brukare av teknik med 
bricoleurens blick för att använda det som fanns att tillgå. Många 
”bra att ha grejor” samlades i hyllor och förråd. 

En technobody med pondus – historia, 
filosofi och didaktik 
Denne mans technobody hade således fått sin form och tyngd 
när han nådde vuxen ålder i slutet av 1960-talet. Det är möjligt 
och troligt att hans odelade ungdomliga tekniktilltro hade börjat 
vackla eller bli mer komplicerad. Vid denna tid började 
industrialiseringens baksidor i allmänhet och rekordårens i 
synnerhet att uppmärksammas allt mer. Rachel Carsons bok 
”Tyst vår” kom ut i Sverige 1963.5 Skulle det kunna gå så illa att 
den kemiska industrins DDT-tunnor utplånade vårarnas 
                                                 
5  Carson, Rachel och Adlerberth, Roland (1966), Tyst vår , Stockholm: Prisma: 
[Seelig]. 
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fågelsång? Hans Palmstiernas bok ”Plundring, svält och 
förgiftning” från 1967 lästes nog också av denne man.6 I den var 
det inte bara DDT och andra industrigifter som hotade jordens 
fattiga såväl som rika utan också tekniken i dess allra modernaste 
form som datamaskin och robot – elektronhjärnorna med 
Palmstiernas ord- som hotade människans kontroll över 
utvecklingen.  

Det teknikkritiska förhållningssättet har denne man utvecklat 
och fördjupat under sitt vuxna livslopp genom många 
diskussioner och läsning av bl.a. Jacques Ellul (The technological 
system), Lewis Mumford (Teknik och civilisation), Ivan Illich 
(Tools for conviviality) och Martin Heidegger (Teknikens väsen).7 
Att kunna se teknik som makt och som skapare av ohållbara 
strukturer för människan och naturen har blivit en del av denne 
mans professionella liv som forskare och lärare.  

Min övertygelse är att denna gärning har varit särskilt fruktbar 
just genom den technobody som denne man förvärvade under 
sin barn- och ungdomstid. Det har gett en särskild analytisk och 
pedagogisk förmåga att visa andra teknikens komplexa 
funktionella, sociala, emotionella, moraliska och vetenskapliga 
dimensioner. Jag tror att det för denne man, liksom för mig, 
handlade om att den akademiska träningen krävde att kunnandet 

                                                 
6 Palmstierna, Hans &  Palmstierna, Lena (1967), Plundring, svält, förgiftning, 
Stockholm: Rabén & Sjögren. 
7 Heidegger, Martin (1974), Teknikens väsen och andra uppsatser, Stockholm: 
Rabén & Sjögren; Ellul, Jacques (1980), The technological system, New York: 
Continuum; Illich, Ivan (1985), Tools for conviviality, London: Boyars; Mumford, 
Lewis, (1984/1949/1933), Teknik och civilisation, Göteborg: Vinga press. 
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om teknik skulle utvecklas i tre riktningar. Den första riktningen 
var historisk. Den som har älskat Meccano, kört 
modelljärnvägarna och byggt vattenhjulen i bäcken i skogsbrynet 
vill upptäcka de engelska kanalsystemen, och slussarna i Göta 
kanal, studera masugnarna på de svenska bruken, betrakta 
George Stephensons lokomotiv ”The Rocket”, pröva Arkimedes 
skruv, förstå skillnaden mellan Thomas Newcomens och James 
Watts ångmaskiner, begripa hur solventilen i en Gustaf Dahléns 
fyr fungerar och inse vad som är unikt i samma mans Agaspis, en 
spis som fortfarande regerar i bättre hus på den engelska 
landsbygden.  

Den som har gått i närkamp med denna handfasta och 
tekniknära teknikhistoria om muttrar, skruvar, ventiler, kugghjul 
och system vill, och detta är den andra riktningen som denne 
mans technobody utvecklats i, kunna se sammanhangen, vad som 
drivit den obändiga teknikutvecklingen, hur livsbetingelserna har 
förändrats, vad som skapar uppfinningar och innovationer. 
Denne man måste fråga sig vad stigbygeln innebar för 
feodalismen, hur krutet och kompassen fördes från Kina till 
Europa, hur munkarnas liv förändrades när de satte glasögon på 
näsan, vad tekniska innovationer som kikare, mikroskop och 
kronograf har inneburit för framväxten av naturvetenskapen, vad 
”The Lunar Society” avhandlade på sina möten i Birmingham 
(och varför mötena alltid ägde rum vid fullmåne), varför 
Christoffer Polhem konstruerade ett mekaniskt alfabet, eller 
Louise de Geer anlade en vapensmedja vid Norrköpings ström, 
hur det kom sig att Norrköping blev Sveriges Manchester och 
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sedan att textilfabrikerna med namn som Drags, Tuppen och 
YFA dog och försvann under 1960 och 1970 talen?8  

Den tredje riktningen är den pedagogiska eller didaktiska. 
Givet denna kombination av förtjusning och tvivel inför den 
kraft att förändra samhällen som tekniken har blir det 
betydelsefullt att sätta människans kunskaper och värderingar i 
fokus. Därför har denne man undersökt hur olika 
samhällsinstitutioner som skolan och bildningsförbunden 
beskrivit teknikens roll i samhället.9 Därför har denne man också 
skapat forum som kan göra barn och vuxna intresserade och 
kunniga att diskutera teknikens världar. Den som har en 
technobody är generös och vill helt enkelt att andra ska förvärva 
en sådan. 

Det nya med det gamla 
Under denne mans vuxna livslopp har tekniklandskapet 
förändrats dramatiskt om vi ser till dess yta – de definierande 
artefakternas och systemens yttre, vad de kan göra, var de finns 
och hur de är inflätade i varandra Även under ytan är 
                                                 
8 Schofield, Robert. E. (1966), ”The Lunar Society of Birmingham; A 
Bicentenary Appraisal”, Notes and Records of the Royal Society of London, vol 21, nr 
2, s. 144-161; Sörbom, Per (1979), Tao och de tiotusen tingen : kinesisk 
lärdomstradition och naturforskning”, Stockholm: Norstedt; White, Lynn, 
Townsend (1962), Medieval Technology and Social Change, Oxford: Clarendon 
Press; Helmfrid, Björn, Kraft, Salomon & Godlund, Sven m.fl. (1965-1976), 
Norrköpings historia, band 2 och 6, Norrköping: Stadsarkivet. 
9 Se bl.a. Ginner, Thomas (1988), Den bildade arbetaren: debatten om teknik, 
samhälle och bildning inom Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970), Linköping: 
Linköpings universitet/Tema, Linköping studies in arts and science nr 17. 
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förändringarna stora – hur artefakterna och systemen 
konstrueras, vilka kunskaper som behövs för att utveckla och 
använda dem, vilka material som bygger upp dem, hur olika 
sociala förhållanden påverkas. På ett djupare plan kan man 
emellertid hävda att mycket är oförändrat. Tekniken används nu 
som tidigare som redskap i vardagens otaliga aktiviteter, 
aktiviteter som visat sig vara märkbart sega – det handlar om att 
producera förnödenheter, upprätthålla boenden, skapa kultur, 
bildning och kunskaper och kommunicera med andra.10 

Denne man har följt och anpassat sig till tekniklandskapets 
förändringar med en osviklig säkerhet. Han har följt flera olika 
spår som har uppkommit när ny teknik har införts och gammal 
teknik förvisats till landskapets utkanter. Ett av de tydligaste och 
mest definierande spåren har åstadkommits av datorer och 
digitalisering. Vi kan hitta spårets tidiga lopp vid den punkt i 
tiden (1984) då Apples tidiga persondator ställdes på skrivbordet. 
Det var en Mac 128K. Med sin lilla skärm, mus och tangentbord 
drog den obevekligt till sig blick och fingrar och förpassade 
skrivmaskinen till förrådshyllan. Nu är det IMac (32 GB), 
MacBook Pro, Ipad och Iphone 5 som finns på denne mans 
skrivbord resp. i portföljen och tweedkavajens innerficka. Kanske 
använder han även sin Ipod, som rymmer nära nog lika mycket 
musik som alla LP skivor och CD-skivor som denne man har 
samlat på sig under årens gång.  

Vi skulle kunna följa andra spår med andra slags tekniska 
objekt som denne man har följt eller som har följt denne man 

                                                 
10  Jfr. Braudel, Fernand (1982), Vardagslivets strukturer. Det möjligas gränser, 
Stockholm: Gidlunds. 
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under hans vuxna livslopp. Men jag nöjer mig med att slå fast att 
ett karaktäristiskt kännetecken för denne man är hans dubbla 
förälskelse i teknikens olika konkreta uttryck i artefakter och 
system. Han har en technobody som klarar att förstå och nyttja 
både nytt och gammalt. Han är samtidigt lockad av det nya, den 
senaste innovation, de nyaste artefakterna och av det som varit, 
som blivit mindre användbart, utsorterat, eller överflyttat till 
kulturarvets minnen och muséer. Denna dubbla kärlek gör att 
denne man prenumererar på Mac World, skaffar och behärskar 
nya artefakterna först av alla i sina sociala kretsar och samtidigt är 
medlem Kylhistoriens vänner i Norrköping, tar med andra till 
Deutsche Museum i Berlin, museet som har den finaste 
samlingen av den industriella revolutionens maskiner, 
hushållsapparater, fordon och kemiska produkter och till 
Norrköpings stadsmuseum där Jaqcuardvävstolen, med sina långa 
hålkortsslingor, kan förklaras. 

Denna typ av man, eller manlighet, är inte uppmärksammad 
och tidigare undersökt i den antropologiska forskningen om hur 
individer förhåller sig till tekniken och dess förändringar. I denna 
görs som regel en uppdelning mellan individer som dras till det 
nya som brukare och/eller producent och individer som håller sig 
till det etablerade, säkra, och skenbart oförändrade.11 Men denne 
man och hans technobody omfamnar ytterligheterna. Han är en 
”early adopter”, som med entusiasm tar sig an det nyaste och 
samtidigt en ”laggard”, som med nostalgisk blick dröjer vid det 

                                                 
11 Hagberg, Jan.-Erik (2008), Livet genom tekniklandskapet. Livslopp, åldrande och 
vardagens förändring, Skrifter från NISAL , årg 2008, nr 1, Linköping: Linköpings 
universitet/NISAL. 
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gamla, det som är marginaliserat, för att associera till två begrepp 
som är centrala i teorier om hur innovationer sprids i samhället 
och domesticeras av dess medborgare.12  
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VIRTUOSITET, RISKTAGANDE OCH 
HJÄLTEDÅD I TEKNIKENS VÄRLD – EN 

MANLIG HISTORIA? 

Boel Berner 
 
Det moderna samhället präglas av vetenskapens och teknikens 
utveckling. Naturvetenskapliga och tekniska ”revolutioner” har 
sedan 1600-talet förändrat världsbilder och vardagsliv, omformat 
miljöer och identiteter, gett oss nya möjligheter, löften och hot. 
Vi är idag inbäddade i många stora tekniska system för el eller 
transporter utan att tänka närmare på det och vi har, ofta lika 
oreflekterat, infogat avancerade teknovetenskapliga produkter i 
våra kroppar – tänk på kontaktlinser, pacemakers och p-piller – 
och i våra vardagliga samspel och kommunikationer med 
varandra. Bakom all denna teknik ligger mänsklig verksamhet, 
mer eller mindre avancerat och specialiserat tekniskt skapande. 

Ofta pratar man om teknik – i skolan och i samhället – som 
något nyttigt. Men tekniskt skapande har inte bara ekonomiska 
eller militära bevekelsegrunder, och bakom teknikens utveckling 
finns mer än kalkyler och rationellt tänkande. Viktiga drivkrafter 
har också varit drömmen om att göra det omöjliga – att kunna 
flyga, att kunna kommunicera över tid och rum, att kunna skapa 
en evighetsmaskin eller den outsinliga energikällan.  

Den kanske förste tekniske virtuosen var Daidalos, en 
konstnär och uppfinnare i den grekiska mytologin. På Kreta 
skapade han den berömda labyrinten och gjorde sedan, när han 
fängslats och förbjudit lämna ön, vingar åt sig och sin son Ikaros 
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för att fly därifrån. ”I okänd konst han tränger djupt med sitt snille 
/och/ ändrar tingens natur”, skrev för två tusen år sedan den 
romerske författaren Ovidius i Metamorfoser om Daidalos.1 
Genom historien har sådan strävan att tränga djupt in i det 
okända och ändra tingens natur varit en viktig drivkraft bakom 
teknisk förändring. Likaså har drömmen om att, likt Ikaros, 
kunna flyga allt högre och djärvare varit en önskan med stor 
attraktionskraft. Teknik handlar om fantasi, om risktagande, ett 
mått av envetenhet och – kanske – tanklöshet!  

Jag skall här reflektera något över detta ideal om virtuositet 
och hjältedåd i teknikens värld. Vem är hjälten och vad är det 
som driver honom – för, som jag skall visa, är detta ett 
övervägande manligt ideal? Och vad betyder idealet för hur man 
ska se på, exempelvis, tekniken i skolan? 

Tekniskt skapande som passion 
 ”I hjärtat av ingenjörsverksamheten ligger existentiell glädje”, 
skrev Samuel C. Florman, professor vid den prestigefulla tekniska 
högskolan MIT i USA, i sin bok The Existential Pleasures of 
Engineering. ”Den skapande människan är till sin natur inte nöjd 
med att acceptera världen som den är. Hon drivs till att förändra 
den, att göra något annorlunda av den”, hävdar han vidare.2 
Världen förser ingenjören med oändliga möjligheter till hjältedåd. 

                                                 
1 Ovidius, Naso, Publius (1998), Metamorfoser (Urval och översättning 
av Erik Bökman), Stockholm: Natur och Kultur. 
 
2  Florman, Samuel C (1976), The Existential Pleasures of Engineering, New 
 York: St.Martin's Press. 
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Det finns en natur att behärska och disciplinera genom kanaler, 
dammar, tunnlar och gruvor. Och människans litenhet i världen 
inspirerar ingenjören till att vilja uppföra kolossala byggnadsverk. 
Bakom dessa strävanden ligger, menar Florman, en ”existentiell 
impuls att skapa enorma strukturer... Skyskrapor, broar, dammar, 
akvedukter, tunnlar – dessa kolossala uppgifter appellerar till en 
mänsklig passion som syns mig omöjlig att utsläcka”. 
Virtuosidealet har stark attraktionskraft. Det finns i många sfärer 
av tillvaron. Det uttrycks, hävdade den engelske teknikhistorikern 
Arnold Pacey, såväl i hantverkarens stillsamma arbete som i 
upphetsningen hos lokföraren i ett framrusande ånglok och i 
astronautens första betydelsemättade steg på månen. I idealet 
finns ett stort mått av risktagande men också en med det lierad 
drift efter kontroll. I behärskningen av komplexa, farliga eller 
överväldigande tekniska krafter skapar människan sin identitet 
och vidgar gränserna för sin förmåga. När hon strävar efter att 
flyga allt högre och fortare, att skapa nya former av liv eller ta det 
första steget på månen handlar det om ett risktagande med löfte 
om odödlighet.3 

Virtuosens manlighet  
Virtuositetsidealet framställs ofta som något evigt mänskligt. Men 
i själva verket är det, historiskt sett, ett ganska nytt ideal. Det har 
lyfts fram som något önskvärt och intressant först under de 
senaste århundradena. När tekniken och naturvetenskapen från 
16–1700-talet och framåt utvecklades som egna 
kunskapsområden med högskolor, forskningsinstitut, laboratorier 
och akademier ville dess företrädare visa upp sin särart och 
                                                 
3  Pacey, Arnold (1983), The Culture of Technology, Oxford: Basil Blackwell. 



27 
 

samhälleliga betydelse. Då framhävde man nyttan av sin 
verksamhet, men också det fantastiska i att med den moderna 
vetenskapens och teknikens hjälp kunna göra det dittills omöjliga. 

I denna strävan framställs ingenjören/forskaren/ 
vetenskapsmannen inte sällan som Hjälten. Han kämpar mot 
okunskap och fördomar och uträttar storverk med teknikens 
hjälp. Litteraturen där det passionerade och virtuosa tekniska 
skapandet hyllas handlar undantagslöst om män. Här refereras 
inte sällan till en rad manliga, sexuellt laddade metaforer, från 
torn till framrusande lok. Driften att utvidga den mänskliga 
förmågan och behärska en motsträvig natur ges sexuella 
övertoner: ”Naturens skenbara passivitet, som liknar en 
avslappnad älskarinnas vila, döljer en mystisk och provocerande 
energi”, skriver t.ex. Florman.4 Teknikern och forskaren ses som 
en djärv upptäcktsresande i kunskapens tjänst. Han tränger in i 
okända världar, utforskar djungler, isvidder, havsdjup och – så 
småningom – även rymden. Han experimenterar med sig själv 
som försökskanin i det vällovliga syftet att rädda världen från 
sjukdomar. Han övervinner motstånd och tjänar mänskligheten. 
Oftast gör han det i en lång, ensam kamp i ensliga trakter eller på 
laboratoriet, där de viktigaste upptäckterna alltid tycks göras sent 
på natten när alla andra gått hem. Detta är ett ideal som byggde 
på manliga exempel och på mäns hävdvunna möjligheter att 
lämna det vardagliga ansvaret för hem, barn och familj åt någon 
annan. Kvinnor har getts underordnade roller i dessa strävanden 
eller hålls helt utanför. 

                                                 
4  Florman (1976). 
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Ett exempel ges av författaren Tracy Kidder i en på sin tid 
uppmärksammad dokumentärroman från 1982 om det allt 
uppslukande slitet bakom skapandet av en ny datamaskin, En 
dators födelse.5 Den tekniska passion som får dessa unga manliga 
dataentusiaster att arbeta sexton timmar om dygnet på sin 
innovation, förutsätter att någon annan lagar maten och tröstar 
barnen (i den mån man alls har plats för dessa i sitt liv). Kanske 
kan dessa mäns passion för det tekniska skapandet ses som en 
flykt bort från dessa vardagliga uppgifter och krav på omsorg och 
oegennytta? Det är en flyktväg som vår kultur gett män, men inte 
kvinnor.  

Att helt och passionerat kunna gå in ett skapelsearbete – det 
må vara tekniskt, vetenskapligt eller konstnärligt – har alltså 
främst varit möjligt för män. Att, likt Ikaros, få pröva sina vingar 
har varit få kvinnor förunnat och de som försökt har fått kämpa 
mot motstånd och fördomar. Många utbildningar och yrken inom 
naturvetenskap och teknik var stängda för kvinnor till långt in på 
1900-talet. Och när John Glenn i november 1998 fick chansen att 
en andra gång som astronaut besöka rymden var detta en 
handfast påminnelse om att ”rymdens erövring” definierats som 
en exklusivt manlig historia. Vad många kanske inte vet är att det 
år 1960 – innan rymdpromenaderna satt igång – faktiskt fanns 
tretton kvinnliga piloter som bedömdes vara NASA:s 
toppastronauter. De gjorde lika bra ifrån sig i de vetenskapliga 
och fysiska proven som de manliga pionjärer som senare skulle 
odödligförklaras i skrift och på film, och de bedömdes till och 

                                                 
5  Kidder, Tracy (1982), En dators födelse, Malmö: Liber. 
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med vara mer lämpade än männen i vissa avseenden. Men 
kvinnorna fick snart veta att de inte kunde bli en del av 
rymdkapplöpningen. De var av det ”rätta virket” (som Tom 
Wolfes bok om de första astronauterna heter) – men av fel kön. 

Virtuositetsidealets dubbelhet 
Virtuositetsidealet är dubbeltydigt. Drömmarna om att utvidga 
den mänskliga förmågan och göra det omöjliga har drivit fram 
mycken ny teknik. Men virtuosens – ofta beundrade – strävan 
efter bemästrande och odödlighet har också gett mänskligheten 
svårhanterliga möjligheter och problem. ”Katedralerna” och 
”vingarna” har blivit kostsamma eller farliga. Och det tekniskt 
fascinerande, det som stimulerat fantasin och passionen hos 
många tekniker, kan dölja tanklöshet eller mer tvivelaktiga 
strävanden. Tänk bara på Frankenstein i Mary Shelleys roman 
från 1818 med samma namn, och hans fanatiska vilja att skapa en 
levande varelse med hjälp av likdelar och ett åskväders 
elektricitet. Han förutsåg inte effekterna av sin storslagna 
ambition, tog inget ansvar för sin skapelse – monstret – som kom 
att härja vilt i frustation och besvikelse.6  

Det finns alltså ett tunnelseende när man vill göra något nytt 
och fantastiskt, men som kan få oanade konsekvenser. Mycket av 
forskarnas motivation bakom det amerikanska 
Manhattanprojektet under andra världskriget som resulterade i 
atombomben låg, menar den engelske idéhistorikern Brian 
Easlea, i en fascination inför den tekniska utmaningen, i arbetet 
                                                 
6  Shelley, Mary (1993/1818), Frankenstein or The Modern Prometheus, Ware:  
Wordsworth Classics. 
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vid gränsen för vad många ansåg var tekniskt och vetenskapligt 
möjligt. När han blev tillfrågad om varför man fortsatte att arbeta 
på Manhattanprojektet 1945 också efter det att Tyskland 
kapitulerat, svarade Richard Feynman, en av deltagarna och 
senare Nobelpristagare i fysik: 
  

Vad som hände med mig - vad som hände med alla av oss - är att vi satte 
igång av en god anledning, sedan arbetar man väldig hårt för att 
åstadkomma något och det är en njutning, det är upphetsande. Och man 
slutar tänka, skall du veta, man slutar bara att tänka.7 

 
Ikaros flyger för nära solen i sin tanklöshet och överdrivna 
självkänsla. Vingarnas vax smälter och han störtar i havet – och 
Daidalos, fadern, ”förbannar sin konst”, skriver Ovidius.8 
Drömmen om att skapa det dittills aldrig prövade, nytt liv, 
oändlig energi eller en evighetsmaskin kan därför bli en mardröm. 
Tekniken har oanade brister eller konsekvenser. Maskinen vänder 
sig mot sin skapare. 

Det behövs fantasi också för att förstå vilka konsekvenser 
som tekniken kan ha. Både tekniken och samhället är därför bäst 
betjänt av en kombination av flera olika ideal. Det behövs både 
passionerade drömmar om att göra det omöjliga och ett mer 
jordnära ansvar och en omsorg om människor och natur – 
alldeles oavsett om man ser dessa olika ideal som manliga eller  
kvinnliga.  

                                                 
7 Easlea, Brian (1983), Fathering the Unthinkable: Masculinity, Scientists and the  
Nuclear Arms Race, London: Pluto Press. 
 
8 Ovidius (1998). 
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Fantasin i skolan 
Tills helt nyligen var det ganska självklart att det var pojkar som 
var hackers och pojkar som sökte sig till utbildningar i 
maskinteknik. Och ingen ifrågasatte att sjuksköterskan som i 
intensivvården dagligen hanterade en mängd tekniska apparater 
sades ha ett vårdande yrke, medan chefsingenjören som mest satt 
på sammanträden sades ha ett tekniskt. 

Idag finns ändå fler kvinnliga piloter, astronauter, forskare 
och ingenjörer än någonsin tidigare. Men förändringarna går 
långsamt. Virtuositetsidealets lekfullhet, tävlan och passionerade 
intresse för teknik uppmuntras i vår kultur hos män men sällan 
hos kvinnor. De ger inte heller samma genklang i kvinnors 
identiteter som i mäns. En lekfull inställning till tekniken är något 
som de flesta flickor inte tränas i. Inte heller är risktagande något 
som ingår i den traditionella kvinnorollen. Flickors uppfostran 
betonar anpassning och lyhördhet inför andras behov, inte 
våghalsighet, äventyrslusta och satsning på de egna, allt 
uppslukande intressena.  

Detta kan uppskattas, eller beklagas. Eller så kan man ta 
tillvara denna dubbelhet, dessa olika perspektiv och ideal. På så 
vis har tekniken i skolan en fantastisk möjlighet att ge både 
flickor och pojkar aha-upplevelser och en känsla av att tekniskt 
skapande är något fantasieggande, roligt och relevant – och något 
som kräver både drömmar, risktagande och eftertänksamhet.  
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DEN GAMLE OCH BARNET – OM 
ERÖVRINGEN AV TEKNISK BILDNING 

Claes Klasander 
 
Första gången den äldre mannen ser den lilla gossen kan de bara 
titta på varandra. Spädbarnet i vaggan är helt beroende av andras 
omsorg, insvept i tyg får han den värme och näring han behöver.  
Pojken kan inte flytta sig själv utan måste bäras eller köras 
omkring. Den äldre mannen hjälper gärna till med detta. Gossens 
föräldrar uppmuntrar till dessa återkommande möten. Så 
småningom kan mannen och pojken övergå från den första 
tidens jollrande till att både leka och utväxla hela ord och 
meningar.  

Mannen och barnet är alldeles verkliga – en morfar och hans 
barnbarn. Det skulle naturligtvis lika gärna kunna ha varit en 
kvinna och en flicka – men just den här gången är det inte det. På 
ett annat sätt ger mannen och gossen en bild av hur beroende vi 
är av den teknik människan omger sig med. I det fallet är det 
viktigt att vi tänker oss det hela så att vi lika gärna ser en kvinna 
och en flicka framför oss, även om jag fortsättningsvis kommer 
att envisas med att använda den gamle mannen och pojken som 
bild.1 

 

                                                 
1 I sitt kapitel visar Boel Berner vikten av att se det kvinnliga i tekniken. Alltför 
länge har kvinnors möjligheter att engagera sig i, och uppmärksammas för sin 
passion och virtuositet kring, teknik begränsats – även i vardagen! 
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Den äldre mannen har en plan: han ska de närmaste åren ta 
sig an den lille gossen och på ett lustfyllt sätt erbjuda honom ett 
mått av teknisk bildning, några steg mot en förståelse av den 
konstruerade världen. På så sätt är barnet till viss del att betrakta 
som en tabula rasa. Eftersom den konstruerade världen berör det 
artificiella, det ofta konstfullt tillverkade, och dess infogning i de 
andra världarna – den sociala världen och den naturliga världen – 
skiljer den sig från de andra två. Den naturliga världen och den 
sociala världen finns till viss del redan inom oss även om vårt 
förhållande till dem också utvecklas i takt med att vi växer som 
individer, men den konstruerade välden består av de artefakter 
och system som människan byggt upp under tiotusentals år. Där 
har varje del, varje teknisk lösning, i grunden en mänskligt 
påkommen intention, som manifesteras i en konstruktion med en 
teknisk kärna.2 Genom att förlänga våra mänskliga förmågor, 
utanför våra egna kroppar, har vi successivt tagit oss längre än de 
djur vi var för några miljoner år sedan. Creo ergo sum – jag skapar, 
alltså finns jag. Filten den lille gossen är invirad i är en 
förstärkning av hans hud.3 Barnvagnen den stolte morfadern kör 
omkring med är en ersättning för barnets fot, som ännu inte kan 
ta stegen.  

                                                 
2 Se t.ex. Ingelstam, Lars (2002), System: att tänka över samhälle och teknik, 
Eskilstuna: Statens energimyndighet och Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den 
svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida utmaningar, Stockholm: 
Carlsson. 
 
3 McLuhan, Marshall (2001), Media, Avesta: Pocky/Bokförlaget Tranan, skriver 
bl.a. om bilen som den snabbare foten och telefonen som den starkare rösten. 
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Användandet av och växelverkan med den teknik som omger 
honom under uppväxten är en central förutsättning för hans 
lärande. Så har även leken och det sociala samspelet betydelse för 
den tekniska bildningen. Som genom ett kalejdoskop framstår 
barnet som en blandning av de bilder vi skapat av våra förfäder: 
från den händige homo habilis, via den lekfulle och fiktive homo 
ludens, den skapande homo faber, till den förnuftiga homo sapiens 
sapiens – hon som vet att hon vet.  

Att gå hand i hand 
Tiden går och morfadern engagerar sig i dagishämtningar och 
fritidsaktiviteter tillsammans med den lille gossen. Nu kan man se 
dem vandra hand i hand. Barnbarnet är på detta sätt på väg att 
skaffa sig sin egen tekniska bildning genom de upplevelser och 
berättelser som kommer honom till del genom morfars försorg. 
Han tycker det är viktigt att hans barnbarn erövrar en förståelse 
för den teknik som omger honom.  

Den tekniska bildning som morfadern tänker på har många 
bottnar. Det handlar inte enbart om ett gemensamt bildningsgods 
som ska föras över från en generation till en annan. Nej, tekniken 
i sig förändrar sitt eget landskap.4 Därför kan denna bildning inte 
vila på en helt gemensam grund överallt och i alla tider. Däremot 
bör den vara förankrad i den tid som nyss passerat och i det 

                                                 

4 Hagberg, Jan-Erik (2009), "Att lära i teknikens rum och landskap", i red. Per 
Gyberg & Jonas Hallström, Världens gång - teknikens utveckling: om samspelet mellan 
teknik, människa och samhälle, Lund: Studentlitteratur. 
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samhälle som vi i olika utsträckning engagerar oss i. Framtiden, 
som jag ska återkomma till, är osäker, men teknikhistorien 
erbjuder oss att skönja mönster i den tekniska förändringen.5 Detta 
gör det möjligt att både bättre förstå vår egen samtid och att 
spekulera över den tekniska framtiden. 

Barnbarnets tekniska bildning kan på ett sätt ses som en del i 
ett tillgodogörande av en gemensam kunskapsbas, där begrepp, 
strukturer, mönster, tekniska standardlösningar, handgrepp och 
andra erfarenheter är centrala delar. Att upparbeta en egen 
repertoar av tekniska lösningar, en känsla för material och deras 
tekniska egenskaper, taktila, motoriska och spatiala förmågor, en 
förståelse för hur tekniska system är arrangerade, kunskaper om 
hur teknik växelspelar med natur och samhälle är några av de 
viktiga aspekterna. 

I det läget, funderar morfadern, är det bra om han får vara 
med lite ute i sommarstugan och pula. Då kan vi samtala om hur 
saker och ting går till, vad de är bra för och vilka olika typer av 
lösningar det finns. ”Arbete är ju också ett sätt att umgås”, som 
en av mina kollegor brukar uttrycka det. Han kan få se de stöttor 
som håller uppe motorbåten (som står vid sidan av huset), hur 
man lägger en grund för en lekstuga (med bärlager och allt) och 
snickrar ihop den, hur man tänder en bastu och hur man fiskar 

                                                 
5 Se Hallströms kapitel i denna bok, och Hallström, Jonas & Gyberg, Per 
(2011), "Technology in the rear-view mirror: how to better incorporate the 
history of technology into technology education", International Journal of 
Technology & Design Education, årg 21, nr 1. 
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kräftor. Det är glädjande hur många olika centrala tekniker som 
finns representerade i sommarstugan, tänker morfadern. 

Morfadern ansluter därmed till en uråldrig tradition i den 
tekniska bildningen. Att lära sig av den andre, den som redan kan 
och vet, har i årtusenden varit en vanlig bildningsväg. Det finns 
arkeologiska fynd som på ett fantasieggande sätt visar detta. 
Kring en sten, stor nog för två personer att sitta på, fann man två 
zoner med flintstensflisor. I den ena zonen fina jämna flisor i en 
bestämd riktning. I den andra spridda skurar av ojämna flisor. 
Man tolkade detta som att det där hade suttit en person som 
visade hur han skärpte en flintyxa, medan en yngre och mer 
oerfaren satt och prövade. Här erövrades, i samspel, den 
livsnödvändiga tysta kunskap som tillverkning av en flintyxa 
innebar. På samma förmedlades senare yrkeskunskap inom ett 
skrå och vi ser fortfarande hur viktiga handgrepp måste övas hos 
mekanikern eller sjuksköterskan. 

Även vårt svenska genius Christofer Polhem, tänkte så för 
sitt Laboratorium Mechanicum. Unga djäknar skulle där lära sig 
teknikens grunder och elementa. Detta skedde bl.a. genom 
härmande, genom att kopiera modellerna i Polhems mekaniska 
alfabet.6 De fysiska förlagorna var viktiga. Ännu hade inte den 
tekniska ritningen slagit igenom. 

                                                 
6 Lindgren, Michael (2011), Christopher Polhems testamente : berättelsen om ingenjören, 
entreprenören och pedagogen som ville förändra Sverige, Stockholm: Innovationshistoria 
förlag: Nielsen & Norén. 
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Att växa upp 
När morfadern tänker på det, vill han gärna se sitt barnbarn växa 
upp till en insiktsfull person, med blick för teknikens effekter, 
dess maktstrukturer och historiska trådar. Detta ligger i linje med 
hur han tänker över bildningsbegreppet som helhet. Det handlar 
inte om att enbart erövra tankegodset eller handgreppen – nej, 
det är mer än så! Morfadern, som i sina bästa stunder vågar anse 
sig själv som någotsånär bildad, ansluter till den tradition som 
menar att själva ordet ”bildning” säger något. Ska mitt barnbarn 
växa upp till en tekniskt bildad ung man, måste han få en relation 
till tekniken. De måste växa tillsammans. Genom sin egen 
relation till tekniken och insikten om teknikens roller i olika 
sammanhang, bildas också människan. Hon skapas. Hon skapar 
sig.7 

Sådan teknisk bildning måste också rymma ett 
medborgarideal, där tekniken förenas med samhällsutvecklingen.  
Tekniken är människoskapad och fordrar därmed att man 
förhåller sig till den. Den är inte neutral. Dess värde bestäms av 
de moraliska ställningstaganden vi önskar, eller tvingas, göra. Vi 
ska inte enbart uppfostra våra barn till nyttiga arbetare, utan de 
måste samtidigt bibringas en medvetenhet om arbetes villkor på 
det att de kan humanisera detta. Individen ska genom sin tekniska 
bildning få redskap för att förfoga över sig själv och sina egna 

                                                 
7 Björk, Henrik (2009), "Teknik och bildning i begreppshistorisk belysning", i 
red. Åke Ingerman m.fl., På spaning efter teknisk bildning, Stockholm: Liber. 
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livsvillkor.8 De teknikpräglade val vi ställs inför handlar inte alltid 
om att ”välja till”, utan också om möjligheten att ”välja bort” 
sådant som en beroende samhällsklass inte kunnat göra sig fri 
från. Genom att vara tekniskt bildad kan vi lära oss se vilka 
möjligheter som ligger inom människans räckvidd – och 
dessutom ställa oss frågor om konsekvenserna av de tekniska val 
vi gör. Den tekniska bildningen är således emancipatorisk till sin 
karaktär. 

Morfadern tar därför gärna med sig sitt barnbarn på museer 
där han kan visa hur den tekniska förändringen påverkade 
arbetets och människors livsvillkor. Samtidigt är hans ambition 
att lyfta fram något om hur människorna inte alls bara var offer 
för teknikutvecklingen. Nej, någon teknikdeterminist är han icke! 
Människan och samhället har minsann påverkat 
teknikutvecklingen i hög grad. Och måste fortsätta att göra det. 
Spårvägsmuseet, tänker morfadern. Där kan jag låta honom ställa 
sig i Hägglundarn’s styrhytt, där kan han få uppleva hur 
kollektivtrafiken inte enbart var ett påhitt, en nymodighet, utan i 
hög grad en frigörande teknik. Den möjliggjorde att nya områden 
kunde exploateras och arbetare kunde röra sig över andra 
sträckor, lämna bostadskasernerna.9 

                                                 
8  Ang. resonemang utifrån arvet efter t.ex. Pestalozzi och Marx, se Lindström, 
Lars (1984), "Teknik och bildning" i red. K. Gisselberg m.fl. Vad gör vi med 
tekniken? Uddevalla: Skolöverstyrelsen, Liber. 
 
9 Jonsson, Daniel, Gullberg, Anders, m.fl. (2000), Infrasystemens dynamik, 
Stockholm: Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier. Avdelningen för 
teknik- och vetenskapshistoria, KTH, s. 111. 
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Barnbarnet kan på dessa museer inte enbart få sig fakta till 
del. Det finns även goda möjligheter att den unge mannen skaffar 
sig en förståelse och viss färdighet. Kanske inte så mycket så att han 
kan köra en spårvagn, men ändå. Viss förtrogenhet med 
spårvagnskulturen ska jag nog ändå kunna ge honom, tänker 
morfar.10 Nästa steg ska vara att närma sig musiken. Hur mycket 
teknik ryms inte där? Barnbarnet har redan visat intresse för jazz! 
Speciellt intresserad har han visat sig vara av Chris Barbers 
banjospelare Paul Sealey. Det är något med hur han låter 
fingrarna löpa över banjohalsen och samtidigt inte med en min 
avslöja sin känsla. Det här kan bli något! Om några år kan jag ta 
med honom till London och gå på Ronnie Scott’s. Och på 
London Transport Museum, och till Harrisons kronometrar ute 
vid Greenwich Observatory, och på en vandring längs Regent’s 
Canal bort till Camden Locks och… 

Att samtala och kommunicera  
Bildning har en betydelse som ofta konnoteras till ”att vara 
bildad/obildad” och förknippas historiskt med humaniora. I en 
legendarisk text jämför CP Snow humanioran med 
naturvetenskapen och menar att ”de två kulturerna” är 
oförmögna att förstå varandra.11 Kritiken mot detta kom från 

                                                 
10 Läroplanskommittén (1992), Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, 
Stockholm: Allmänna förl., s. 47. 
 
11 Snow, Charles Percy (1961), De två kulturerna, Uppsala: Studentföreningen 
Verdandi. 
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olika håll och berörde i förstone inte tekniken. Det dröjde innan 
det hade utvecklats en egen tekniskt grundad kunskapskultur 
livskraftig nog att etableras till den grad att den var att räkna med 
i bildningssammanhang inom akademierna.  

Den tekniska bildningen positionerade sig så småningom som 
en tredje vägens kultur. Numera finns det en teknikfilosofisk 
vetenskapsgren som tillför mycket till vår förståelse av ”den 
konstruerade världen”. Detta, känner morfadern, är en väsentlig 
insikt. Tekniken måste tas på allvar! Den kan inte enbart ses som 
en restfaktor i nationalekonomin. Det kan heller inte vara så att 
samhällsvetenskaperna bara ägnar sig åt sociala värden, åt 
ekonomisk och politisk historia, ignoranta om vad en förståelse 
för de tekniska förändringarna kan bidra med. Å andra sidan vet 
morfadern att det numera finns ett skolämne som heter Teknik. 
Dit sätter han vissa förhoppningar. Så småningom kommer mitt 
barnbarn att börja i skolan, tänker han. Att förstå 
samhällsutvecklingen genom ”tekniska glasögon” borde vara ett 
centralt innehåll där. Kursplanen i Teknik är inte enbart något 
läraren ska passera för att så småningom bedöma om eleverna 
lärt sig något. Den är ett löfte till eleverna att de ska få lära sig så 
mycket om teknik, och på ett sådant sätt, att de fortsätter sin väg 
mot teknisk bildning. 

Teknik är inte enbart dess artefakter. Det handlar även om 
artefakternas infogning i olika system och hur vi förstår detta. 
Skolan ska göra detta ”synligt och begripligt”. Morfadern tänker 
att detta är en utmaning. Mycket av den moderna teknik som vi 
omger oss med är inkapslad och dessutom allt mer komplex. Vi 
kan inte längre hålla våra tekniska lösningar i handen, som en 
flintyxa. Men genom att samtala om tekniken erövrar vi en 
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förståelse för den. Stora tekniska lösningar kräver att vi 
abstraherar dem för att göra dem begripliga.  

Så långt tror jag ännu inte att jag ska gå, tänker morfadern. 
Men ett visst mått av teknisk bildning kring de stora tekniska 
förändringarna kan jag nog erbjuda alla redan. Det kan rusta 
gossen inför framtiden. Ska han förstå något om de förändringar 
som kommer att ske när han blir större, är det lika så gott att sätta 
fingret på det som redan skett. 

Morfadern tar därför barnbarnet till Sparreholms slott. Det 
ligger väldigt bekvämt på bara några kilometers håll från 
sommarstugan. I slottets gamla vagnslider finns en vidunderlig 
samling musikmaskiner. Han visar honom en juke box där han 
vet att Evert Taube kan sjunga om mötet mellan två tekniska 
kulturer, två epoker. Ja, ja. Barnbarnet kan redan stora delar av de 
17 verserna i Möte i monsun utantill, men att första versen handlar 
om hur ett segelfartyg möter uppkomlingen ångfartyget på 
Indiska oceanen och att sådana skiften hela tiden pågår, har vi 
inte talat om än. Ett sådant här inslag kan mycket väl befordra 
den tekniska bildningen. Nu är det dags, tänker morfadern, lägger 
i myntet och trycker på knapp A6. Everts raspiga stämma börjar 
ljuda: 

 
Vi mötte ett skepp i den svalkande monsun 
där vi ångade mot Röda havet opp. 
En fullriggare det var och dess namn var Taifun, 
som nu segla från Ostindien till Good Hope. 
 

Barnbarnet står och sjunger med. Morfar tar en bild med sin 
mobilkamera och skickar genast ett mms till sin dotter. När jag 
ändå är här, fortsätter morfadern sin tankelöpa, ska jag gå ner till 
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våningen under och visa grabben de gamla telefonerna som står 
där nere. De representerar nästan hela telefonins utveckling, men 
beskriver ändå bara en bråkdel av den förändring som 
övergången till mobiltelefoni inneburit. Om detta måste vi också 
tala. Här finns det mönster! Och system! 

Att gå i skolan 
Snart nog kommer han gå i skolan, tänker morfar. Det är inte 
enbart i skolans verksamhet som denna tekniska bildning sker, 
men det är en viktig del! Själv har jag ju bidragit efter bästa 
förmåga. Men så är det inte för alla barn och barnbarn. Nåväl, 
bara mitt barnbarn får en utbildad tekniklärare och ordentligt 
med undervisningstid ska det nog ordna sig. 

Skolans uppgift är, på många sätt, kompensatorisk. Det är i 
alla fall en av grundidéerna. Till de barn som inte kan erbjudas en 
grundläggande teknisk bildning hemma, måste skolan se till att 
förutsättningar ges. Och för dem som upptäcker teknikens 
spännande värld ska vi erbjuda nya utmaningar, så att de kan växa 
ytterligare i sin tekniska bildning. Teknikämnets kursplan är, som 
sagt, ett löfte om ett möte med den tekniska kunskapstraditionen. 

Här tänker morfadern plötsligt att det inte är bra om skolan 
gör en alltför stor sak av gränslandet mellan teori och praktik. 
Det faller tillbaka på ”de två kulturerna” och humaniorans förakt 
för den mer förståelseinriktande och förklarande 
naturvetenskapen. Ja, naturvetenskapen fick sin skäppa full och 
ansågs även vara alltför praktisk. Men för teknikens del är det ju 
inte ett antingen eller. Där är det vi benämner teori en 
förutsättning för praktiken – och vice versa. Dessutom ska inte 
alltid teori utläsas som något liknande naturvetenskapliga teorier. 
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Nej, i skolsammanhang, har morfadern förstått, betyder teori ofta 
”den bokliga bildningen”, den man kan tillgodogöra sig genom 
läsning. Praktiken blir utilitaristisk och framför allt manuell. Att 
tillverka produkter av olika slag verkar inte kräva något mått av 
annan förståelse än den som bär manufakturens signum. Fel, 
tänker morfadern! Här handlar det om att ”gripa för att begripa”, 
att ”fatta för att fatta”. De är en förutsättning för varandra. Mitt 
barnbarn ska inte behöva göra en modell av Stockholms stadshus 
i frigolit, utan att han vet vad det är för syfte med denna. Nej, 
modellen måste vara ett exempel på något annat, än att lära sig 
foga ihop frigolit. Den fågelholk han med sannolikhet kommer 
att få tillverka i slöjden, innebär heller inte att det är 
fågelholkstillverkare han ska bli i framtiden.12 

När morfadern tänker så, närmar han sig ett sätt att se på 
kunskap och lärande som innefattar alla sinnen. Dessutom med 
inslag av autenticitet. Ska elever lära sig något, måste man finna 
former där lärandet kan ske på ett varierat sätt. Det gynnar den 
tekniska bildningen. Likaså gäller det att låta denna elevernas 
bildning få utlopp på många sätt – inte enbart genom att 
konstruera en produkt, eller en modell av en teknisk lösning. 
Morfadern är lite förtjust i den polytekniska bildningstraditionen, 
den som förenar teknisk bildning med en förståelse för de 
sammanhang där tekniken spelar roll – inte minst i arbetet.13 

                                                 
12  För ett fint resonemang kring bildning, hand och tanke: 
Liedman, Sven-Eric (2002), Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper, 
Stockholm: Bonnier. 
 
13 Lindström, Lars (1984), "Teknik och bildning", i red. K. Gisselberg m.fl. 
Vad gör vi med tekniken? Uddevalla: Skolöverstyrelsen, Liber. 
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Autenticitet är verkligen ett nyckelord. Till detta vill han foga det 
kritiska förhållningssätt som ryms inom den syn på teknisk 
bildning som börjat växa fram bland teknikdidaktiska tänkare.14 
Där får den tekniska bildningen en del av de medborgerliga och 
demokratiska förtecken som borde känneteckna varje civiliserat 
lands skolsystem. Då kan vi inte låta den tekniska bildningen 
snävas in till en specialistkunskap. En bred teknisk bildning bör 
utgå från en inkluderande teknikdefinition med syfte att öppna 
upp för en vidsynt tolkning av teknikens roll i bildningen och 
bildningens roll i tekniska sammanhang.15 

Att blicka bakåt och framåt 
I den lille gossen ser morfadern en framspringande ny generation. 
Ännu så länge så delar de båda inte en gemensam teknisk historia. 
Förmodligen kommer de heller inte att göra det. Inte i sin helhet. 
Morfadern har levt i en tid han kan berätta om och som 
barnbarnet kan komma att lära sig mer om framöver. Samtidigt 
kommer inte morfadern att dela hela gossens framtida historia. 
Det gör morfadern lite nerslagen. Men han kan också se att deras 

                                                 
14 Petrina, Steven (2000), "The Politics of Technological Literacy" International 
Journal of Technology and Design Education, årg 10, nr 2.  
Se även Lindström, Lars (2006). "Teknik och bildning - Bidrag till en kritisk 
bildningsteori" Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, årg nr 
2006:2/2007:1. 
15 Detta utvecklar Ingerman, Åke (2009), "Kunskaper, engagemang och 
handling" i red. Åke Ingerman m.fl., På spaning efter teknisk bildning, Stockholm: 
Liber. 
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båda liv alla redan har vävts samman och nu utgör en del av ett 
helt flöde. Denna brygga av teknisk bildning över flera 
generationer är en viktig del av livet. Så tänker morfadern och det 
gör honom lite bättre till mods. Vi finner våra roller. 

Precis som morfadern kommer den unge gossen att ställas 
inför val där hans tekniska bildning kan komma till nytta för att 
överblicka konsekvenser. Tekniken är inte alltigenom ond eller 
alltigenom god. Den är beroende.16 Den är både frälsare och 
förgörare. Den är anpassad, optimerad gentemot ofta motstridiga 
krav, kulturellt infogad, ändamålsenlig och funktionell. Allt 
beroende på kontext. Den är intentionell och därmed möjlig att 
påverka. 

Sådana insikter stämmer till eftertanke, reflekterar morfadern. 
Det gäller att plantera lite framtidstro i den unge gossen! Det får 
inte bli alltför dystopiskt. Tekniken har ju faktiskt bidragit med en 
hel del gott – inte minst på det livsmedelstekniska området.  

Morfadern lutar sig tillbaka i fåtöljen, tittar bort mot den 
lekande pojken, sträcker ut handen mot det immande glaset på 
bordet och tänker: Även om man kan bli lite gnällig över sakernas 
tillstånd ibland, finns det faktiskt hopp för framtiden. Han börjar 
nynna på en sång av Hasse & Tage: ”Framtiden verkar dyster när 
man grubblar över ett glas öl, men man önskar barna ändå får ett 
glas öl!” Att begripa sig på sånt är också en del av den tekniska 
bildningen. Åtminstone enligt mig! 

                                                 
16 Jämför ”Technology is neither good nor bad; nor is it neutral.”, i  
Krantzberg, Melvin (1986), "Technology and History: ‘Krantzbergs Laws’" 
Technology and Culture, årg 27, nr 3. 
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GRUNDLÄGGANDE TEKNISKA 
FÖRMÅGOR 

Staffan Sjöberg 
 
I alla svenska grundskolor läser man ungefär samma fysikkurs, 
samma matematikkurs osv. I teknik är det däremot inte så. Där 
kan två skolor ha synnerligen olika innehåll i sina respektive 
planeringar. Det som behandlas i den ena skolan behöver inte tas 
upp i den andra och vice versa. När elever och föräldrar märker 
detta, kan de dra den nedslående slutsatsen att stoffet inte är 
särskilt värdefullt – någon kan ju tydligen klara sig utan det.  

Om man inte uppfattar att stoffet exemplifierar något 
övergripande och viktigt är det svårt att förstå vad det är som 
legitimerar det överhuvud taget. Kanske har en erfaren lärare inga 
större problem med att motivera stoffurvalet för sina elever, men 
om frågan inte väcks är det inte troligt att den behandlas. Och för 
en lärare som själv inte funderat på denna problematik kan den 
nog innebära visst besvär. 

En annan svårighet är att klargöra progressionen i ämnet. 
Med progression menar vi ju inte vilken ordning som helst, utan 
en ordning från det enklare till det mer avancerade. Men det finns 
ingen etablerad progression som säger hur man ska ordna stoffet 
i teknik annat än i mycket stora drag. Kursplanen från 2011 ger 
anvisningar vad gäller centralt innehåll, men det är ingen trivial 
uppgift att omtolka dessa till konkret undervisning. 

Det finns säkert flera anledningar till att det för teknikämnets 
del har blivit som det har blivit. Men antagligen kan det i stor 
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utsträckning förklaras dels med att ämnet förändrats flera gånger 
på kort tid, dels med att de resurser man haft för att 
implementera förändringarna har varit otillräckliga. Thomas – 
som höll i pennan – har berättat att man under arbetet med 
Lpo 94 diskuterade ett kommentarmaterial med förtydliganden 
och exempel, men den tanken förverkligades inte. Tråkigt nog, 
kan man tycka, särskilt med tanke på bristen på lärare med 
teknikutbildning. 

Teknikämnets metamorfoser 
Ämnet teknik har undergått flera genomgripande förändringar 
under det senaste halvseklet. Låt oss göra en kort rekapitulation.1 

• Lgr 62: Eleverna kunde i årskurs 9 välja en 
gymnasieförberedande teknisk variant (t,) eller en teknisk-
praktisk (tp). Den senare gav början till en 
verkstadsmekanisk utbildning, ibland tillräcklig för att 
eleven skulle kunna få ett arbete direkt efter fullgjord 
skolplikt.  

• Lgr 69: Teknik fanns med som tillvalsämne på högstadiet, 
ett alternativ till franska, tyska, konst och ekonomi. 
Innehållsligt hade det lånat drag från enhetsskolans 9 t 
och 9 tp, och det valdes i huvudsak av pojkar som inte 
tänkte sig att gå vidare med mer teoretiska studier efter 

                                                 
1 Gäller grundskolan. I gymnasieskolan är situationen en annan. Där ingår ju 
teknik bara i vissa program. 
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grundskolan. Ändå hade Lgr 69 en hög ambitionsnivå, 
och stor vikt vid ämnets allmänbildande roll.2 

• Lgr 80: Teknik behölls som tillvalsämne samtidigt som 
teknik lanserades som obligatoriskt no-ämne. De fyra 
ämnena i no-gruppen specificerades inte. Detta var inget 
större problem för lärare i biologi, fysik eller kemi. De 
kunde lätt identifiera de moment som av tradition 
tillhörde respektive ämne. Lärare som undervisade i 
teknik hade det svårare. Obligatorisk teknik var något 
nytt, och inte ens lärare med lång erfarenhet av 
verkstadsämnet teknik hade någon fast grund att stå på. 

• Lpo 94, med reviderade kursplaner 2000: Teknikämnet 
knoppades av från no-området och fick därmed en egen 
identitet, beskriven i den första separata kursplanen för 
grundskolans obligatoriska teknik.  

Ämnets identitet i allmänhetens ögon 
En vuxen som inte direkt är engagerad i teknikundervisning kan 
ha i stort sett vilken uppfattning som helst om vad teknik är – 
såväl teknik i allmänhet som teknikämnet i skolan. Kanske har 
man inte läst teknik alls eller mött ämnet i en sedan länge 
inaktuell version. 

En sådan uppfattning är att teknik främst kan kopplas till 
vissa yrken. Det är en slutsats som ligger nära till hands för den 

                                                 
2 Hultén, Magnus (2013), ”Teknik för alla. Efterkrigstidens skolreformer och 
det nya skolämnet Teknik”, i red. Jonas Hallström, Magnus Hultén & Daniel 
Lövheim, Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Hedemora: 
Gidlunds, s. 185–190, 199 och 201–203. 
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som byggt sin bild av teknik på Lgr 62 eller tillvalsämnet teknik i 
Lgr 69. I Den nyttige bilderboken eller Vandringen genom Verkstäderna3 
ger den okände upphovsmannen en mycket klargörande sådan 
beskrivning för barn av ett antal hantverksyrken.   

Teknik identifieras ibland som vardagsteknik, ett ord vars 
innebörd är långt ifrån klar. Men användarna av begreppet är 
många. För några år sedan gjorde jag en enkel sökning på 
”vardags” i kombination med vart och ett av grundskolans 
ämnen. ”Vardagsteknik” gav tjugo gånger fler träffar än 
”vardagssvenska”, som blev god tvåa. Motsvarande sökning idag 
ger i princip samma resultat, om än något mindre tydligt4. Det är 
svårt att avgöra om detta beror på en faktisk förändring eller på 
att sökmotorn har utvecklats. 

Ytterligare en vanlig tolkning av teknik är att det handlar om 
”data” och liknande saker. Och så är det förstås ofta. På Avanzas 
fondlista finns f.n. tio fonder med ”Technology” eller 
”Teknologi” i namnet, och de är samtliga inriktade mot IT och 
elektronik. Givetvis är IT och elektronik teknik, men 
omvändningen gäller inte. 

                                                 
3 Okänd (1850), Den nyttige bilderboken eller Vandringen genom Verkstäderna. Av 
bilderna kan vi också sluta oss till hur författaren såg på flickornas utövande av 
dessa yrken.  
4 Sjöberg, Staffan (2006), ”Teknikämnet i vardagen – men vad är ett 
vardagsämne?”, i Tekniken i skolan, årg 12, nr 1, Norrköping: Centrum för 
tekniken i skolan. 
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Grundläggande tekniska förmågor 
En slutsats av det hittills anförda är att det skulle vara intressant 
att söka beskriva elevernas studieresultat på ett sätt som inte är 
beroende av exakt vilket stoff man har valt att inkludera i kursen 
eller av vilket läromedel man använder (eller inte använder). 
Samtidigt bör det visa hur mångfasetterat teknikämnet är. 

Detta är ursprunget till förslaget nedan på ett sätt att beskriva 
elevers tekniska kompetens i termer av grundläggande förmågor. 
Huruvida förmågorna är tillräckliga för att ge teknisk kompetens 
beror förstås på vad som krävs. Här tänker vi oss att 
kompetenskraven ges av kursplanen, och då främst dess 
betygskriterier. 

Till vilken nytta? 
Förmågorna skulle kunna användas när man i klassen diskuterar 
kursinnehåll och olika sätt att utforma undervisningen. Inte minst 
skulle de kunna flytta fokus från den problematik som kan uppstå 
om eleverna är mycket olika erfarna när det gäller det som 
undervisningen konkret handlar om. 
Förmågorna skulle kunna vara till nytta när man söker beskriva 
en progression. Det kommer då att handla om hur elevens 
förmågor successivt ökar, snarare än att hållfasthet kommer före 
rörliga delar eller tvärtom. Det skulle även hjälpa eleverna bort 
från inställningen att det som är klart är klart och kan glömmas 
bort. 

Medvetenhet om förmågorna kan ge eleven flera och mer 
varierade perspektiv på stoffet. Ett exempel: Teknikhistoria blir 
ofta ett urval uppfinningar och en kronologi. Vilka uppfinningar 
och årtal ska då ingå i teknikämnets ”kanon” och med vilken 
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motivering? Frågan hur våra tekniska förmågor har förändrats ger 
flera aspekter på historien och kan därigenom både förklara och 
väcka intresse.5 

Förmågorna kan hjälpa lärarna att värdera annan 
undervisning än den som ges just här och nu. När elever kommer 
flyttande måste det vara möjligt att bedöma deras tekniska 
kompetens och ställa den i relation till vad som är vanligt i den 
nya skolan, även om det finns avsevärda skillnader mellan 
skolornas stoffurval. 

Över huvud taget bör en bedömning av gruppens eller 
enskilda elevers förmågor kunna läggas till grund för lokala 
planer, lektionsplanering, prov, utvecklingssamtal och 
betygsättning. 

Vilka krav bör man ställa på förmågorna? 
Förmågorna måste vara möjliga att beskriva med hjälp av 
exempel i en matris eller på annat sätt. De ska kunna bedömas 
(om än inte mätas matematiskt). 

De får givetvis inte stå i konflikt med kursplanen – helst bör 
man dessutom kunna vara rimligt säker på att de även kommer 
att vara i harmoni med en ny kursplan, eventuellt efter viss 
omviktning. Tillsammans ska de täcka in det mesta av den 
undervisning som ges, liksom det mesta av det som står i 
läroböcker.  

De måste uppfattas som odiskutabelt värdefulla. Alla 
inblandade bör också tycka att de gör det möjligt att på ett 
nyanserat sätt beskriva vad eleven har uppnått. 
                                                 
5  Se Hallströms kapitel. 
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Vad är förmågorna inte? 
De tekniska förmågorna är inte en kursplan eller en tolkning av 
kursplanen. De är i stället det som undervisningen ska utveckla 
hos eleverna. 

De är inte ett kursinnehåll. Kursinnehållet, det man gör eller 
läser om, kan, och ska kunna, variera stort mellan olika skolor. 
De tekniska förmågorna kan i stället ses som underliggande 
utvecklingsområden som förenar olika teknikkurser.   

De är inte heller en metod – det finns många sätt att 
undervisa, och läraren och eleverna ska kunna välja det som 
passar bäst med hänsyn till omständigheterna. Däremot kan 
förmågorna vara till hjälp i arbetet med bedömning, 
utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner.  

Sju tekniska förmågor – ett förslag 
Jag vill föreslå att elevens tekniska kompetens beskrivs som 
summan av följande sju förmågor eller delkompetenser. För var 
och en ges kort beskrivning av vad den kan innefatta samt 
exempel på hur man som elev kan visa vad man har uppnått. 

1. Manuell förmåga 
Till exempel att kunna använda vanliga tekniska hjälpmedel på ett 
acceptabelt sätt. Dessutom finns det annat som ofta går bra att 
hantera manuellt, exempelvis att bedöma materials egenskaper, 
att avgöra om det är rimligt att en viss konstruktion håller eller på 
annat sätt fyller avsedd funktion, att bedöma kvaliteten hos en 
artefakt, att uppskatta vissa typer av risker m.m.  

• Eleven väljer och hanterar vanliga verktyg. 
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• Eleven identifierar relevanta egenskaper hos material och 
föremål. 

2. Förmåga att identifiera och använda tekniska funktioner 
Till exempel att känna till och kunna använda standardlösningar 
på vanliga problem. Det blir då mest fråga om jämförelsevis 
okomplicerade saker, åtminstone i den meningen att man inte 
behöver förstå eller överblicka alla egenskaper hos en artefakt 
eller alla konsekvenser av dess användning. 

• Eleven identifierar och väljer lämpliga material till en 
konstruktion. 

• Eleven förklarar vilken funktion en viss artefakt har. 

• Eleven förklarar vilken uppgift en enskild komponent har 
i ett tekniskt system. 

3. Förmåga att identifiera och använda tekniska system 
Detta kräver också att man har klart för sig vilken plats en viss 
teknik intar i andra avseenden än rent funktionella, exempelvis 
historiskt eller i samhällslivet. Tills för ett par decennier sedan 
nämndes knappast tekniska system i grundskolan, medan de idag 
intar en central position i undervisningen.6 

• Eleven identifierar större drag i teknisk förändring. 

• Eleven identifierar vad en viss teknisk verksamhet uträttar 
och hur den kan kopplas till den tekniska historien. 

                                                 
6  Se Svenssons kapitel. 
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• Eleven identifierar större tekniska system och beskriver 
hur de är länkade till varandra. 

4. Förmåga att associera tekniskt 
Förmågan att göra associationer mellan olika tekniska områden är 
en viktig del i den totala tekniska kompetensen. Det handlar alltså 
om att – gärna snabbt – kunna hitta relevanta kopplingar mellan 
olika delar av det tekniska kunskapsfältet. 

• Eleven känner igen tekniska funktioner även när de dyker 
upp i helt andra sammanhang än där man tidigare mött 
dem. 

• Eleven pekar på hur lösningen till ett visst problem också 
skulle kunna utnyttjas då man löser andra problem. 

• Eleven uppmärksammar hur teknik utvecklats mer eller 
mindre parallellt på olika platser eller i olika tider. 

5. Förmåga att kommunicera teknik 
Kommunikativ förmåga är givetvis viktig även utanför den 
tekniska kompetensen. Däremot kan själva sättet att 
kommunicera vara typiskt för teknik, liksom förstås det som 
kommuniceras.  

• Eleven använder korrekt teknisk terminologi i tal och 
skrift. 

• Eleven beskriver problem och lösningar så att andra 
förstår. 
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• Eleven använder bilder, modeller etc. för att förstå eller 
förmedla teknik. 

6. Förmåga att identifiera nytänkande och att själv tänka 
innovativt 
Ofta associeras teknik med uppfinningar och annat nytänkande, 
och det handlar då inte sällan om berömda genier som Thomas 
Alva Edison eller John Ericson. Emellertid är en innovativ 
förmåga – som inte nödvändigtvis är identisk med en förmåga att 
uppfinna – en viktig del också i skolelevens tekniska kompetens. 

• Eleven hittar alternativa användningar av känd teknik. 

• Eleven identifierar problem eller brister i existerande 
teknik och föreslår lösningar eller förändringar. 

• Eleven identifierar nydanande. 

7. Förmåga att reflektera och värdera 
Teknik kan i motsats till naturen utsättas för kritisk granskning. 
När man värderar teknik är det centralt att man inte resonerar 
ologiskt eller väljer bland argumenten så att bara det som passar 
en själv kommer fram. 

• Eleven värderar teknik i relation till dess funktion, 
kostnader och konsekvenser. 

• Eleven förstår och anlägger själv etiska aspekter på 
teknik. 

• Eleven förstår och anlägger själv estetiska aspekter på 
teknik. 
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En avslutande reflektion 
Vi behöver tankeverktyg som kan minska förvirringen vad gäller 
teknikämnets identitet, innehåll och undervisningsresultat. 
Samtidigt måste ämnets vidd och variation släppas fram, och man 
måste kunna ta till vara även sådana undervisningsupplägg som 
inte är möjliga överallt. Med förmågorna som grund bör all 
teknisk kunskap som vi erövrar kunna värderas och bokföras, 
åtminstone i stora drag. Den må sedan vara hämtad från Den 
Nyttige Bilderboken, läroböcker, vardagserfarenheter (vad det nu 
var), yrkesliv eller ständigt lika fascinerande rapporter från 
teknikfronten. 
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TEKNIKHISTORIA ÖPPNAR UPP VIDARE 
PERSPEKTIV PÅ TEKNIKEN 

Jonas Hallström 
 
Att det är nödvändigt att ha med teknikens historia som ett 
moment i teknikämnet i grundskolan har Thomas argumenterat 
för många gånger, och som en av de centrala aktörerna bakom 
kursplanen i teknik i Lpo 94 var han också med om att införa ett 
väldigt uttalat sådant innehåll.1 I det här kapitlet ska jag dock 
varken citera Thomas eller någon kursplan utan lyfta fram några 
mer forskningsbaserade argument för teknikhistoria som ett 
viktigt innehåll i teknikundervisningen. Dessa argument kopplas 
till teknikundervisningen i grundskolan men skulle i princip även 
kunna gälla andra nivåer i skolsystemet.  

Trots att även teknikkursplanen i Lgr 11 är tydlig angående 
det historiska perspektivet på tekniken är det ändå legitimt att 
fråga sig varför det är så viktigt. Forskning visar att kursplanen 
bara är en av flera faktorer som styr undervisningen och 
teknikämnet är förstås inget undantag.2 Därför kan det vara bra 

1 Kursplan i Teknik, Lpo 94 (2000), www.skolverket.se, 2013-02-18; Lövheim, 
Daniel (2010), “An Epistemology of One’s Own: Curricular (Re-)construction 
of School Technology and Non-Technology in Sweden, 1975-1995”, History of 
Education, årg 39, nr 4, s. 525-537. 
2 Lundgren, Ulf P. (1989), Att organisera omvärlden. En introduktion till 
läroplansteori, Stockholm: Liber; Bjurulf, Veronica (2008), Teknikämnets 
gestaltningar. En studie av lärares arbete med skolämnet teknik, Karlstad: Karlstad 
universitet. 
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att argumentera för teknikhistoria som ett väsentligt inslag i 
teknikundervisningen även på andra grunder, vilket jag ska göra i 
det här kapitlet. Utgångspunkten är att teknikens historia öppnar 
upp några olika perspektiv i teknikundervisningen. Det finns 
säkert fler men i det här kapitlet behandlas särskilt fyra, varav det 
fjärde perspektivet kommer att fördjupas lite extra. 
Avslutningsvis dras några slutsatser om teknikens historia i 
teknikundervisningen. 

Fyra teknikhistoriska perspektiv 
Teknikens historia kan hjälpa till att belysa tekniken i sig men 
också hur tekniken och människans förhållande till den 
förändras. Teknikhistoria öppnar därför upp ett flertal vidare 
perspektiv på teknik och teknikämnet i skolan, varav särskilt fyra 
ska nämnas här. För det första har dagens teknik en historia som 
kan belysa hur teknikens struktur och funktion har utvecklats. 
Teknikhistorien hjälper oss därmed att förklara och åskådliggöra 
hur tekniska artefakter och system har utvecklats och hur deras 
funktioner har förändrats. Detta kan kallas för ett tekniskt 
utvecklingsperspektiv. Ett klassiskt exempel är klockans utveckling, 
från ca.1300 fram till idag. Dess tekniska struktur eller 
uppbyggnad har förändrats mycket liksom funktionerna, som har 
utvidgats till att inkludera alarm, tidtagning, timer m.m. Från att 
ha haft sin plats i t.ex. kyrktorn eller stadshus finns den numera 
även i mobiltelefoner, surfplattor, datorer, kameror, TV-apparater 
etc. Men vill man förstå klockans grundfunktioner kan det i 
många fall vara bra att börja med att lära sig hur 1300-talets 
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stadsur eller 1600-talets pendelur fungerade, innan man går in på 
moderna digitala klockor.3 

För det andra finns vissa teman i teknikens historia som 
återkommer och som vi kan lära oss av idag. Den hjälper oss 
därmed att tolka vår egen tid och göra genomtänkta teknikval 
inför framtiden, något som ingår i en teknisk allmänbildning och 
kan kallas ett kritiskt, samhällsförändrande perspektiv.4 Lösning av 
miljöproblem har exempelvis historiskt sett ofta inneburit att man 
med hjälp av teknik förflyttat problemen i rum och/eller tid, 
exempelvis genom att flytta föroreningar med längre avloppsrör 
och högre skorstenar eller att förvänta sig att framtida teknik ska 
skapa andra och bättre lösningar.5 Numera förekommer 
visserligen fortfarande en liknande hantering – ett närliggande 
exempel är kärnavfallets hantering i Sverige och andra länder6 – 
men det finns samtidigt också större kunskap om att komplexa 
miljörelaterade frågor också måste ges komplexa lösningar, där 
teknik spelar en central roll. Och en tekniskt allmänbildad 

3 Se t.ex. Hansson, Staffan (2002), Den skapande människan. Om människan och 
tekniken under 5000 år, Lund: Studentlitteratur. 
4 Pearson, G. & Young, A. T., red. (2002), Technically Speaking: Why All 
Americans Need to Know More About Technology, Washington, DC: National 
Academy Press. 
5 Tarr, Joel A. (1996), The Search for the Ultimate Sink: Urban Pollution in Historical 
Perspective, Akron, Ohio: University of Akron Press; Jakobsson, Eva (1999), 
“Introduktion av WC i Stockholm. Ett vattensystemperspektiv på staden”, 
Polhem: Journal for the History of Technology, årg 17, nr 2-4, s. 118-139. 
6 Se t.ex. Anshelm, Jonas (2006), Bergsäkert eller våghalsigt? Frågan om kärnavfallets 
hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002, Lund: Arkiv. 
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befolkning kan förhoppningsvis här dra nytta av historiens 
lärdomar. 

Dessa två första perspektiv har varit vanliga i 
teknikkursplaner, inte minst den nuvarande i Lgr 11.7 Ett tredje 
perspektiv, som kanske ligger närmare kursplanen i historia,8 är 
att människan alltid löst problem med hjälp av teknik, men för 
olika syften och på olika sätt, i olika tider och på olika platser. 
Teknikhistorien hjälper oss därmed att förstå vad det är att vara 
en teknikproducerande och teknikanvändande människa, d.v.s. 
ett existentiellt perspektiv på tekniken. Tekniken har funnits med i 
hela människans historia, inte bara sedan uppkomsten av 
jordbruket eller skriftspråket (i sig viktiga uppfinningar), utan 
skapandet och användandet av teknik som problemlösande 
artefakter och verksamheter föregick all slags textproduktion och 
teoretisering. Den är intimt förbunden med människans 
ursprung.9 

För det fjärde säger oss teknikhistorien något om varför och 
hur tekniken förändras samt hur teknik, samhälle och natur 
påverkar varandra. Här har vi kanske de viktigaste, men samtidigt 
i kursplaner minst utvecklade, perspektiven som teknikhistoria 
kan ge på tekniken. Man skulle kunna kalla det för dynamiska och 

7 Kursplan i Teknik, Lgr 11 (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket. 
8 Kursplan i Historia, Lgr 11 (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket. 
9 Nye, David E. (2006), Technology Matters: Questions to Live With, Cambridge, 
MA: MIT Press, s. 1-15. 
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kontextuella perspektiv på tekniken, vilka i sin tur kan delas in i två 
särskilt viktiga frågor.  

En första fråga gäller drivkrafterna bakom teknisk förändring: 
vilka aktörer och faktorer gör att tekniken förändras? Henry 
Petroski (1992) hävdar att det är misslyckanden i tekniska 
konstruktioner och processer samt människans missnöje med 
dessa som är drivkrafterna bakom teknisk förändring. Hård & 
Jamison (2005), å andra sidan, hävdar att mänsklig hybris och 
viljan att övervinna mänskliga begränsningar är viktiga 
drivkrafter.10 

En drivkraft som ofta nämns i detta sammanhang är 
naturvetenskaperna, alltså att det som driver på teknikens 
förändring är nya forskningsrön inom naturvetenskaperna. Men 
här visar teknikhistorien en annan bild. Innan de senaste 150 till 
200 åren fanns få kopplingar alls mellan naturvetenskaplig 
forskning och teknikens utveckling. Det är först under de senaste 
drygt hundra åren som man kan tala om ett närmare förhållande 
mellan naturvetenskaperna och tekniken, exempelvis inom 
kemiteknik, genteknik, nanoteknik m.m. Påverkan går dock i 
båda riktningarna, alltså tekniska framsteg har påverkat 
utvecklingen av naturvetenskaperna lika mycket som tvärtom. 
För att bara nämna några exempel var Galileis moderna teleskop 
en förutsättning för de nya, världsomvälvande kunskaperna inom 
astronomin som etablerades under den så kallade 
naturvetenskapliga revolutionen och kunskaperna om longitud 

10 Petroski, Henry (1992), The evolution of useful things, New York: Vintage; Hård, 
Mikael & Jamison, Andrew (2005), Hubris and Hybrids: A Cultural History of 
Technology and Science, New York & London: Routledge. 
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och positionering till sjöss hade inte varit möjliga utan Harrisons 
kronometer. Idag blir den naturvetenskapliga forskningen alltmer 
teknikberoende; man talar om technoscience.11  

Mot bakgrund av detta är det därför nödvändigt att veta vad 
som är naturvetenskap och vad som är teknik för att kunna 
utröna vilka de centrala drivkrafterna bakom teknikens 
förändring är. Teknik handlar om att lösa samhälleliga problem 
eller uppfylla behov eller önskningar med hjälp av artefakter, 
system, processer, metoder och/eller kunskaper. 
Naturvetenskaperna undersöker naturen och beskriver hur den 
fungerar.12 

Den andra frågan gäller den tekniska förändringens natur, alltså 
hur går teknikens förändring till? De flesta teknikdidaktiker, 
teknikfilosofer och teknikhistoriker är idag överens om att 
teknikens utveckling i de flesta fall inte följer en linjär process, 
vare sig vi talar om en allmän historisk förändring eller konkret 
design och produktutveckling. Petroski (1992) hävdar t.ex. att det 
finns många artefakter såsom gem, knivar och gafflar som 
utvecklades på ett mer slumpmässigt sätt med återkommande 
“omvägar” och misslyckanden, vilket återspeglade lika mycket 
samhällsförändringar som intentioner hos designers.13 

11 Hansson, Staffan (2002), Den skapande människan. Om människan och tekniken 
under 5000 år, Lund: Studentlitteratur; Williams, Rosalind (2002), Retooling: A 
Historian Confronts Technological Change, Cambridge, MA: MIT Press. 
12 Se t.ex. de Vries, Marc J. (2005), Teaching About Technology: An Introduction to 
the Philosophy of Technology for Non-Philosophers, Dordrecht: Springer. 
13 Petroski, Henry (1992), The evolution of useful things, New York: Vintage. 
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Ihde (2006) argumenterar på ett liknande sätt för att 
framtagandet av en ny teknisk design ofta består av olika 
utvecklingsvägar som kan existera parallellt och som slutligen 
leder till en produkt. Och hur denna produkt sedan används är 
precis lika oförutsägbar. Ofta, men inte alltid, aktualiseras den 
avsedda användningen, men antalet sätt att använda – och även 
felanvända eller t.o.m. missbruka – en teknisk artefakt är 
oändliga.14 Den filosofiska förklaringen till den ofta slumpmässiga 
förändringen av tekniken hittar vi i det som kallas “teknikens 
dubbla natur” (se också de Vries kapitel). Tekniken har en fysisk 
natur, alltså de fysikaliska och kemiska egenskaper som tekniska 
artefakter och system har, men den har också en funktionell 
natur, d.v.s. den funktion som en designer eller ingenjör avser 
eller användarna tillskriver artefakten eller systemet.15 Dynamiken 
mellan den konstruerade världen och hur denna uppfattas av 
olika grupper i samhället ger alltså upphov till en oförutsägbar 
men oändligt fascinerande resa genom teknikens – och 
människans – historia. 
  

14 Ihde, Donald (2006), “The designer fallacy and technological imagination”, i 
red. J.R. Dakers, Defining technological literacy: Towards an epistemological framework, 
New York: Palgrave Macmillan; se också Ferguson, Eugene S. (1993), 
Engineering and the Mind’s Eye, Cambridge, MA: MIT Press. 
15 de Vries, M. J. (2006), “Technological knowledge and artifacts: An analytical 
view”, i red. J.R. Dakers, Defining technological literacy: Towards an epistemological 
framework, New York: Palgrave Macmillan. 
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Avslutande diskussion 
I teknikkursplanen i Lgr 11 kan man se dessa perspektiv 
representerade i viss utsträckning genom att sätta fokus på hur 
tekniken har varit konstruerad under olika tidsepoker, t.ex. hur 
föremål och system i elevernas vardag förändrats över tid; att 
eleverna ska få kunskaper i teknikens historia för att bättre kunna 
förstå dagens komplicerade teknik; de mänskliga behov, 
drivkrafter och villkor som format tekniken och lett till dess 
fortsatta förändring; de värderingar som är kopplade till vårt 
nyttjande av teknik m.m.16 I kommentarmaterialet till kursplanen i 
teknik utvecklas dessa perspektiv mer, men skulle behöva göra 
kopplingen till en historisk kontext tydligare.17 Det av de fyra 
perspektiven som sammantaget skulle behöva utvecklas mest i 
dagens teknikämne i grundskolan är därför det 
dynamiska/kontextuella och den tekniska förändringens 
komplexa natur, d.v.s. att teknikens allmänna historiska 
förändring såväl som utvecklingen av ny teknik inom design och 
produktutveckling inte alltid är linjära utan är beroende av 
ingenjörers såväl som användares tolkningar och val liksom 
ekonomiska och politiska förutsättningar, kulturella värderingar 
m.m. Samtidigt förändrar också tekniken politik, ekonomi, kultur 
etc. – det är ett samspel. 

16 Kursplan i Teknik, Lgr 11 (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket, s. 269-273. 
17 Kommentarmaterial till kursplanen i teknik (2011), Stockholm: Skolverket; 
Hallström, Jonas (2012), ”Om teknikhistoriens roll i grundskolans historie- 
och teknikämnen”, i red. Anna Johnsson Harrie & Hans Albin Larsson, 
Samhällsdidaktik: Sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning, 
Linköping: Linköpings universitet. 
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Idag tycker vi oss se en snabb utveckling av teknik och 
naturvetenskap. Samtidigt är det också så att vi mestadels 
använder ganska gammal och etablerad teknik. Det är lätt att 
förblindas av hemmets alla datorer, mobiler och surfplattor när vi 
trots allt använder sängar, tandborstar, cyklar, bilar, kastruller, 
toapapper m.m. i större utsträckning.18 Tekniken förefaller alltså 
både inbegripa en stabilare ”kärna” av artefakter, processer, 
lösningar och aktiviteter som är inbegripen i djupt rotade 
livsmönster och är mer motståndskraftig mot förändring, och ett 
”yttre” som är mer föränderligt, nydanande och löser samhälleliga 
problem på innovativa sätt och därmed förändrar våra 
livsbetingelser. Att hjälpa eleverna i skolan att se, analysera och 
hantera dessa aspekter hos tekniken är kanske vad teknikämnet i 
grund och botten handlar om, och här kan teknikhistoria spela en 
viktig roll i undervisningen. 

Avslutningsvis vill jag föreslå några frågor som eleverna kan 
ställa kring tekniken för att uppnå en så hög grad av förståelse av 
tekniken och dess förändring som möjligt. De fyra ovannämnda 
perspektiven bör komma in här när frågorna förankras i en 
historisk kontext. Inspiration till dessa frågor har jag fått från 
vägledande frågor som elever och andra besökare får med sig när 
de går in i Deutsches Technikmuseum i Berlin och tittar på deras 
teknikhistoriska utställningar: ”Wie kann ich Museumsobjekte 
verstehen?” Det exempel som ges är datorn, men kan i princip 
vara vilken annan teknik eller tekniskt system som helst:  

18 Edgerton, David (2006), The Shock of the Old: Technology and Global History since 
1900, London: Profile Books. 
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• Hur fungerar en dator? 
• Hur uppfanns datorn? 
• Hur tillverkas datorer? 
• Vad används datorer till? 
• Hur förändrade datorer världen? 
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TEKNISKA SYSTEM – ATT SE TEKNIK I 
SAMMANHANG 

Maria Svensson 
 

Läraren – Vad behövs för att mobiltelefoner ska komma i kontakt 
med varandra? 

Eleven – Jag vet inte… någon strålning eller så är det folk som 
sitter nere i marken och kontaktar de olika personernas mobiler. 

Medborgare i ett samhälle bör ha kunskaper som rör dem som 
individer och ger dem möjligheten att följa debatter och 
argumentera. För att kunna delta som aktiva medborgare i 
samhället måste de unga kunna urskilja tekniska system som 
system. Tekniska system är en viktig och integrerad del i dagens 
samhälle och undervisningen i grundskolan måste på olika sätt 
utveckla ungas kunskaper i förhållande till det teknikintensiva 
samhälle de är en del av. Citatet ovan kommer från intervjuer 
med barn och ungdomar kring deras uppfattningar om tekniska 
system1. 

Att tekniska system har fått en stor plats i mitt yrkesliv beror 
dels på de människor som under mina forskarstudier var viktiga 
diskussionspartners dels på en vilja att som tekniklärare i 

                                                 
1 Maria Svensson (2011), Att urskilja tekniska system- didaktiska dimensioner i 
grundskolan, Linköping: Linköpings universitet. 
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grundskolan och inom lärarutbildningen få unga att se att saker 
hänger ihop. Teknikundervisning i grundskolan får inte enbart 
handla om att bocka en plåtbit eller bygga en modell av en bro 
med glasspinnar utan den måste också relateras till de 
sammanhang där teknik spelar avgörande roll. Thomas Ginner 
fick mig intresserad av forskning inom det teknikdidaktiska fältet 
och han fick mig också att fundera kring medborgerliga aspekter 
när det gäller teknikundervisning.  

Vilken förståelse vill vi att unga ska ha för de tekniska system 
som vi använder och kommer i kontakt med i vår vardag. Vi kan 
inte bortse från det faktum att vi har skapat ett beroende till 
komplexa strukturer där tekniken ingår som en viktig del 
tillsammans med en rad andra delar som ekonomi, politik, miljö 
och samhälle. Tekniska system som bygger upp vårt samhälle är 
till exempel transportsystem, vatten- och avloppssystem, 
informationssystem, energisystem. Systemen är organiserade av 
ett antal eller snarare otal komponenter mellan vilka det sker en 
växelverkan och en förflyttning av energi, materia och 
information. Komponenterna i ett system har till uppgift att 
transformera, lagra, styra och reglera energi, materia och 
information så att dessa tre resurser kan förflyttas i systemet. 
Systemet är uppbyggt av människan för att uppfylla de 
intentioner hon har vilket kan vara att att skicka information 
mellan människor med hjälp av mobiltelefonsystemet. När vi vill 
förstå tekniska system är det därför viktigt att kunna identifiera 
syftet med systemet, vad det är som förflyttas i systemet för att 
syftet ska uppfyllas, vilka komponenter som är centrala i denna 
förflyttning både materiella och immateriella. En av svårigheterna 
när vi vill studera och förstå tekniska system är att avgränsa det 
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mot omgivningen. Denna problematik hänger samman med 
komplexiteten i systemen där olika faktorer - ekonomi, politik, 
miljö och människor, på olika nivåer - organisation och funktion, 
har betydelse för systemets uppbyggnad, underhåll och 
upprätthållande. 

Jag vill i detta kapitel lyfta fram tekniska system som en viktig 
del av teknikområdet och betydelsen av kunskaper om tekniska 
system i grundskolan för att öka ungas insikter om teknik i vår 
vardag.  

Tekniska system, en del av 
kunskapsområdet teknik 
När tekniska system beskrivs som en del av kunskapsområdet 
teknik kommer ofta frågan upp vad som kan beskrivas som 
tekniska system. Är en kulspetspenna ett tekniskt system? Det 
direkta svaret på frågan från mig skulle bli att det är intressant att 
tala om tekniska system när de hjälper oss att förstå eller se nya 
saker i vår värld och att se den teknik som omger oss i sina 
sammanhang. Det är inte nödvändigt se kulspetspennan som ett 
tekniskt system för att skapa sig en förståelse för pennas 
funktion. Naturligtvis kan man använda en viss grad av 
systemiskt tänkande för att studera kulspetspennans olika delar 
och hur dessa delar förhåller sig till varandra men det går alldeles 
utmärkt att göra det utan att sätta in kulspetspennan i ett 
sammanhang där den till exempel beskrivas som komponent i ett 
informationssystem. 

Jag försöker här belysa tekniska system som en del av 
kunskapsområdet teknik genom att se på det från några olika 
perspektiv, dels kopplat till en metanivå, där vi kan sägas studera 
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systemen utifrån – holistiskt och historiskt, och dels till en mer 
konkret användarnivå där vi kommer i direkt kontakt med 
systemen – påverkan och konsekvens.  

Holistiskt perspektiv 
Tekniska system erbjuder en möjlighet att se teknik i 
sammanhang. Med sammanhang avses här situationer där teknik 
spelar en avgörande roll tillsammans med människor och natur. 
Ett försök att lyfta fram detta holistiska tankesätt gjordes under 
1980-talet då STS, Science, Technology, Society2 utvecklades. 
STS rörelsen byggde till stor del på att integrera naturvetenskap 
och samhälle, där teknik sågs som en naturlig brygga mellan de 
båda områdena. Teknik fick ofta en underordnad roll i 
förhållande till naturvetenskapen och det blev därför inte möjligt 
att se hur integrationen mellan teknik, samhälle och natur 
verkade. Denna problematik lyfter Yeung Chung Lee3 upp och 
presenterar ett komplement eller alternativ till STS i form av TSS, 
Technology, Society, Science, där utgångspunkten är teknikens 
växelverkan med samhället och naturvetenskapen. När fokus 
sätts på teknik kan till exempel utvecklingen av innovationer 
studeras ur ett historiskt perspektiv. Lee4 belyser detta genom att 
                                                 
2 Se exempelvis Glen Aikenhead, (1994), “What is STS science teaching?”,  i 
red. Joan Solomon & Glen Aikenhead, STS education: International perspective on 
reform, s. 47-59, New York: Teachers College Press. 
3 Yeung Chung Lee, (2010), Science-Technology-Society or Technology-
Society-Science? Insights from an Ancient Technology, International Journal of 
Science Education, vol  32, nr 14, s.1927-1950. 
4 Ibid, s. 1936. 
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titta på hur papperstillverkningen har utvecklats och spridits. 
Hans exempel tydliggör att det initialt ofta är slumpen eller 
användningen av praktiska kunskaper från vardagslivet 
tillsammans med rationellt tänkande och ’trial and error’ som 
ligger till grund för innovationer. I ett senare skede av 
utvecklingen kan kunskaper i naturvetenskap få ett större 
inflytande för att utveckla innovationen vidare. Samhällsaspekter 
och kulturella skeenden har sedan stor inverkan på huruvida 
upptäckterna når ut till människor, sprids över världen och 
etableras i våra liv. Att studera sammanhang med utgångspunkt i 
teknik, i linje med TSS-tanken, erbjuder andra sätt att uppfatta 
vår omgivning än om man tar sin utgångspunkt i 
naturvetenskapen som är det vanliga i STS sammanhang.  

Förståelse för tekniska system kräver ett tekniskt kunnande 
där holistiskt tänkande ingår som en central del på samma sätt 
som beskrivs i TSS eller STS. Tekniska system som 
kunskapsområde erbjuder en förståelse av teknik där teknikens 
komplexitet i form av relationer, avsikter och avgränsningar, i 
förhållande till föremål, människa och samhälle tydliggörs5.  

Att i undervisningen synliggöra teknik i sitt sammanhang och 
som en del av en helhet, uppfattas av en del tekniklärare som 
problematiskt. I en undersökning6 som har gjorts gällande lärares 
planering av undervisning av tekniska system, framkommer att 
lärare upplever att de inte på ett tillfredställande sätt lyckas 

                                                 
5 Svensson (2011), s. 46. 
6 Maria Svensson & Claes Klasander (2012), Teacher’s professional growth in 
planning and teaching technological systems, Explorations of best practice in 
Technology, Design & Engineering Education, vol 2, s. 128-135. 
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synliggöra de sammanhang där tekniska system är integrerade. 
Lärare behöver få stöd och hjälp att arbeta med teknik holistiskt. 
En väg att gå för att belysa sammanhangen kan vara att se hur 
systemen byggts upp och förändrats över tid och på så sätt skapa 
en förståelse för hur system integrerats i vårt samhälle och vilka 
faktorer som spelar en avgörande roll i integreringsprocessen. 

Historiska perspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att aktiv kunna påverka 
framtidens tekniska system, deras uppbyggnad, utveckling och 
avveckling. För att kunna göra det behövs kunskaper om hur 
systemen växt fram. Många av de tekniska system som vi idag ser 
i det svenska samhället har en ganska kort historia. Det var först 
under den andra hälften av 1800-talet som systembyggandet tog 
fart genom att telegrafledningar, järnvägar och gasledningar 
började byggas mellan och inom städer7. Om vi gör en jämförelse 
av hur kommunikationen ser ut idag och för 100 år sedan kan vi 
se likheter och skillnader som kan vara viktiga att känna till när vi 
vill förstå tekniska system som en del av kunskapsområdet teknik. 
När man under 1900-talets början i allt större utsträckning 
började använda telefonnät istället för ett telegrafsystem berodde 
det framför allt på ett behov av att kommunicera utan att behöva 
lämna sitt meddelande på en telegrafstation och på att kunna ha 
en direkt dubbelriktad kommunikation. För att åstadkomma detta 
behövde fler människor skaffa sig telefoner men införskaffandet 

                                                 
7 Blomkvist, Pär & Kaijser, Arne (1998), Introduktion – De osynliga systemen, 
i red. Pär Blomkvist och Arne Kaijser, Den konstruerade världen. Tekniska system i 
historiskt perspektiv, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium, s.7-18. 
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av denna komponent räckte inte för att öka telefonerandet utan 
det krävdes också en samverkan mellan olika nät för att öka 
kommunikationen via telefoner. Det skapades samverkansavtal 
mellan olika nät och operatörer.8 På liknande sätt ser det ut idag 
då vi har olika operatörer som köpt in sig på olika frekvenser, 
men samverkansavtal mellan operatörerna nationellt och 
internationellt gör det möjligt för oss att samtala med varandra 
även om vi har olika operatörer. Mobiltelefonoperatörerna är idag 
en viktig komponent i systemet då de lockar med lägre priser om 
man ringer till samma operatör. På detta sätt vill man öka antal 
abonnenter som använder just deras nät, precis på samma sätt 
som när telefonnäten grundades i Sverige på 1900-talets början, 
då två olika operatörer eller nät konkurrerade om kunderna. Det 
är inte enbart enskilda uppfinningar som telefoner som gör att 
tekniken utvecklas i ett samhälle utan det är ett helt system som 
ska byggas med flera faktorer som spelar in som ekonomi, 
samhällsstrukturer och människors intresse. 

Unga behöver få en förståelse för hur samhället utvecklats 
och hur tekniska systemen inverkat på och förändrat våra 
levnadsförhållanden för att kunna göra val och fatta beslut om 
framtidens teknik. Genom att se de tekniska systemens utveckling 
över tid synliggörs hur och i vilken grad sammanhangen spelat 
roll för uppbyggnaden, underhållandet och användandet av 
systemen. Tekniken ses i förhållande till människa, samhälle och 
                                                 
8 Helgesson, Claes-Fredrik (1998), ”På jakt efter en naturlig ordning. 
Ansträngningar för att organisera telefonsystemet i Stockholm 1891-1918”, i 
red Pär Blomkvist & Arne Kaijser, Den konstruerade världen. Tekniska system i 
historiskt perspektiv, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium, s.231-
257. 
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natur. Detta sätt att studera teknik innebär att man som lärare 
måste vara öppen för att belysa teknik från ett 
samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Ett sådant 
angreppssätt kan för tekniklärare kännas ovant då de ofta har en 
naturvetenskaplig bakgrund och därför saknar erfarenhet av att se 
på teknik som ett samhälleligt fenomen9. 

Användarperspektiv – påverkan och konsekvens 
Ytterligare ett perspektiv som kan vara viktigt att lyfta fram då vi 
beskriver tekniska system som kunskapsområde är systemens 
påverkan och de konsekvenser som vi som individer och 
samhället i sort upplever när de tekniska systemen i vår 
omgivning slutar att fungera. Ett system byggs upp och etablerats 
för att uppfylla behov som vi har i samhället. Som användare är 
vi oftast inte medveten om de komplexa strukturer som ligger 
bakom systemen. De tekniska systemen är till stora delar 
ogenomskinliga för oss. Det som inte direkt framträder måste på 
olika sätt synliggöras för att möjliggöra en bättre förståelse för 
systemens systemiskhet. När vi på ett hotell i Australien inte kan 
använda hotellets trådlösa internet om vi bor högre upp än 
våning 12 ställer det till problem. Det är inget fel på den tekniska 
komponent som vi hanterar, i detta fall datorn, däremot är det 
andra komponenter och samband som inte fungerar 
tillfredställande. För att veta var man ska börja sin felsökning 
behöver man ha kunskaper om hur systemet är uppbyggt. Det är 
inte i första hand frågan om specialistkunskaper om varje enskild 
komponent eller sambanden mellan komponenterna utan det är 
                                                 
9  Lee (2010), s. 1929 se även Svensson & Klasander (2012), s. 132. 



81 
 

frågan om allmänna kunskaper som ger oss som medborgare 
insikt om vilka komponenter som kan vara av avgörande 
betydelse. Är det i min egen dator felet ligger eller ska jag gå ner 
och skälla på någon i receptionen för att de inte har internet 
ovanför våning 12?  

Unga som kan urskilja komponenter som har betydelse för 
att leverera det systemet avser att leverera visar på ett vist 
systemtänkande och har bättre förutsättningar att hantera och 
förstå vad som händer när ett system inte fungerar.10 De kan med 
bättre precision fatta beslut och göra val som får effekter för dem 
själva och andra människor.  

Avslutning – om teknikens systemiskhet 
Tekniska system är till sin karaktär tvärvetenskapliga. De berör en 
rad olika ämnesområden och tydliggör hur olika delar i samhället 
samverkar och är beroende av varandra. Det teknikspecifika i 
systemen handlar om vad som förflyttar sig, hur olika materiella 
delar i systemet påverkar flödet och hur olika funktioner i 
systemet löser de behov som är anledningen till att vi skapat 
systemet. 

Genom att se på tekniska system utifrån olika perspektiv kan 
en mer nyanserad bild av systemens organisation, funktion och 
effekt skapas. Summerton talar om behovet av att vidareutveckla 
forskning om stora tekniska system så att vi lära oss mer om 
systemens sårbarhet och maktförhållanden i systemen.11 Insikter 

                                                 
10  Svensson (2011), s. 49. 
11 Summerton, Jane (1998), ”Stora tekniska system. En introduktion till 
forskningsfältet”, i red Pär Blomkvist & Arne Kaijser, Den konstruerade världen. 
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om system från olika perspektiv utökar samhällets möjligheter till 
insyn i och styrning av systemen. I utbildningssammanhang 
borde olika sätt att se på system vara viktig att lyfta fram. Det 
skapar också möjligheter för tvärvetenskapligt arbete där olika 
kategorier av lärare kan samverka. Historie-, samhällskunskaps-, 
naturvetenskaps- och tekniklärare kan på olika sätt bidra med 
perspektiv på systemens betydelse, uppbyggnad och verkan. 
Tyvärr glöms detta allt för ofta bort eller rationaliseras bort av 
kostnadsskäl eller tidsbrist.  

Samtidigt som vi ser att tekniska system har stor potential att 
få till stånd en samverkan mellan olika ämnesområden i skolan, är 
det på samma gång viktigt att lyfta fram det teknikspecifika i 
systemen. Det är en ständig balansgång mellan att integrera olika 
ämnesintressen och att bevara det specifika för vart och ett av 
ämnena.  

Det finns en fara i att unga inte ser modern teknik som 
systemisk utan enbart ser den som enskilda föremål. De får då 
inte en förståelse för att teknik är resultat av en mängd 
människors arbete, det är inte en innovatörs fantastiska upptäckt 
som göra att vi kan använda mobiltelefoner idag utan det är 
utvecklingen av ett mobiltelefonsystem som gör detta möjligt. 
Unga behöver förstå att för att utveckla, underhålla och använda 
tekniska system, krävs olika kunskapskvaliteter. Att arbeta med 
teknik i morgondagens samhälle kräver teknikkunskaper av skilda 
slag. Det handlar både om att kunna bygga stabilt, uppfinna nya 

                                                                                                       
Tekniska system i historiskt perspektiv, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposium, s.19-43. 
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prylar och om att förutse effekter och konsekvenser av olika 
tekniska lösningar för individ, samhälle och miljö.  

Undervisning om tekniska system kräver att fokus flyttas från 
de enskilda tekniska föremålen till teknikens växelverkan med 
människan, samhället och naturen. Unga som enbart arbetar med 
teknikutvecklingsarbete där det handlar om att ta fram ett 
föremål som löser ett problem, utvecklar inte en förståelse för 
teknikens systemiskhet. Klasander beskriver detta som att de 
tekniska systemen hamnar i skuggan av föremålen.12 En risk med 
detta är att de medborgerliga aspekterna reduceras till att använda 
eller inte använda ett visst föremål. Människan blir enbart en 
brukare av teknik. För att förstå att människan spelar en viktig 
roll för att skapa ett hållbart samhälle behöver vi kunna se 
helheten, som en väv av relationer mellan teknik, natur och 
samhälle.  
  Genom undervisning om tekniska system i grundskolan skapas 
förutsättningar för att teknikkunskap blir något mer än bara 
fragmentiserad kunskap om tekniska föremål. Kunskaper som 
ligger i linje med vad vi som medborgare i ett samhälle förväntas 
kunna fatta beslut om.   
 

                                                 
12 Klasander, Claes (2010), Talet om tekniska system-förväntningar, traditioner och 
skolverkligheter, Linköping: Linköpings universitet. 
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TEKNIKEN I POLITIKEN: TANKAR FRÅN 
TÅGET 

Lars Ingelstam 
 
På tåget mellan Stockholm och Nyköping hösten 1979 tog en 
ung man kontakt med mig. Han presenterade sig: Thomas 
Ginner, lärare, folkbildare och socialdemokrat. Vi inledde ett 
samtal. Detta kom sedan att fortsätta under flera tågresor, så 
småningom på tema T i Linköping, och ledde till vänskap och 
samarbete som sträckt sig över många decennier. 

Den fråga som vi snabbt upptäckte fascinerade oss båda, och 
som kom att starkt prägla våra yrkesval och tankeansträngningar 
– om än på lite olika sätt – var denna: Hur kommer det sig att 
teknik får en så undanskymd plats i den politiska diskussionen 
och att – när tekniska frågor ändå dyker upp – behandlingen ofta 
blir okunnig, slagordsmässig och endimensionell? 

Vi har båda (Thomas dock mera än jag) sedan dess arbetat 
för att höja bildnings- och kunskapsnivån i teknik. Om detta 
handlar flera av uppsatserna i denna bok. Att tekniken har haft 
och fortfarande har en svag ställning i den ”allmänna bildningen” 
är en del av svaret på vår fråga, men kanske ska den snarare 
betraktas som en konsekvens än som en orsak.  

Därför vill jag återvända till grundfrågan från våra första 
tågresor. Först tänker jag söka leda i bevis att vi har ett problem 
(som ser ut ungefär så som vi ansåg då) genom några 
självupplevda händelser. Sedan kommer jag till huvudargumentet 
i denna essä: föreställningen att teknik och teknisk utveckling är 
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nästan synonyma med framsteg och välstånd. Detta perspektiv 
tycks tränga ut andra aspekter på teknik, som är mera 
problematiska och motsägelsefulla i samhällsförändringen. Det 
går att peka ut några möjliga förklaringar (jag väljer tre stycken) 
till att denna brist tycks fortleva trots talrika påminnelser om att 
den är intellektuellt ohållbar och politiskt oförsiktig. Jag pekar 
slutligen på några anmärkningsvärda missvisningar som uppstått 
av denna endimensionella syn på teknik. 

Personligt som politiskt 
Någon gång i början av 1970-talet skulle det socialdemokratiska 
partiet anordna en större konferens om framtidens 
samhällsutveckling. Med den roll som jag då hade blev jag något 
involverad i planeringen. Men de ansvariga hade redan bestämt 
att för att tala över temat ”den tekniska utvecklingen och 
framtiden” (ungefär) skulle man bjuda in Gunnar Hambraeus, 
tekniker med stor erfarenhet och vid den tidpunkten VD för 
Ingenjörsvetenskapsakademin. En förträfflig person förvisso, 
men samtidigt ledande talesman för storindustrins intressen och 
dessutom kommunalpolitisk aktiv i moderaterna. Jag blev 
utomordentligt förvånad, men ingen av de ansvariga så något 
konstigt i detta. Tekniken, menade man, var inte politisk utan det 
handlade om att få syn på de tekniska möjligheterna så att 
samhället kunde ta dem till vara.1 
                                                 
1 Både konferensens syfte och den allmänna synen på teknik överensstämmer 
med den kända ”Rigolettokonferensen” 1955. Denna och de följande 
decenniernas närings- och teknikpolitik (se även nedan) diskuteras utförligt av 
Ulf Sandström i Framåtskridandets nyckel. Om framväxten av efterkrigstidens svenska 
teknik- och näringspolitik. SISTER Rapport 2000:7. 
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En annan personlig erfarenhet kommer från våren 1977, närmare 
bestämt ett ABF Forum (en nationell konferens) i Karlstad. En 
viktig session skulle handla om den tekniska utvecklingen, 
forskningen och energin. Tage Erlander och hans vän och 
inspiratör i teknikoptimistisk riktning, fysikprofessorn Torsten 
Gustafsson, medverkade, liksom Olof Palme. Den senare höll, 
mot bakgrunden av valkampanjen 1976 och centerpartiets starka 
(och röstvinnande) motstånd mot kärnkraft, ett briljant och 
bittert anförande. Han menade att de bakåtsträvande krafterna nu 
hade fått övertaget, forskning och teknik misstänkliggjordes och 
tankefriheten var hotad (”tillbaka till katakomberna”). 
Upplysningstidens framsteg hotade att vändas till sin motsats. 

Efter Erlanders, Gustavssons och Palmes anföranden 
begärde jag så småningom ordet och vände mig i ganska skarpa 
vändningar mot både Erlander och Palme. Tekniken är på intet 
sätt neutral. Den påverkar maktfördelningen. En ogenomskinlig 
och komplex teknik kan bli ett demokratiskt problem. 
Miljöpåverkan och andra ”oönskade effekter” kan inte längre 
negligeras. Erlander gjorde mig äran av en replik: ”jag förståår inte 
vad Ingelstam är ute efter” vilket jag tolkar så att han gjorde det. 
Palme däremot var uppenbart irriterad och gick inte i svaromål.2 

Teknikpolitik och ”teknikpolitik” 
Efter den något omskakande upplevelsen i Karlstad beslöt jag att 
mejsla ut mina argument lite utförligare och skriva ner dem. Den 
                                                 
2 Olof Palme hade varit min chef under Sekretariatet för framtidsstudiers 
första tid (1973-75). Därefter fick detta en mer fristående ställning, och vid den 
aktuella tidpunkten levde Sekretariatet vidare under en borgerlig 
styrelseordförande (Kerstin Anér, FP). 
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endimensionella och kontroversfria syn på teknik som dittills 
hade dominerat stort inom alla partier, bröts med 
kärnkraftsfrågan (som exploderade 1973) och ersattes (hos de 
flesta, inklusive tongivande kretsar inom S, se ovan) av en 
fortfarande endimensionell men nu polariserad syn (”för eller 
emot” teknik). Eftersom teknik dittills inte betraktats som 
”politisk” hade det inte uppstått något behov av en särskilt 
begrepp. Man hade talat om teknisk utveckling (som i 
ämbetsverket STU) men ”teknikpolitik” fanns inte. Jag gjorde 
därför att försök att med min lilla bok erövra begreppet för en 
bred och mångdimensionell syn på teknik i politisk debatt och 
praktik. Teknik påverkar snart sagt alla områden av mänskligt liv. 
”Att förstå, utnyttja och styra tekniken måste därför vara en av de 
viktigaste uppgifterna i politiken”.3 

Försöket misslyckades.4 Teknikpolitik kom att etableras som 
begrepp, men då med tolkningen: en politik för att ta tillvara den 
tekniska utvecklingens möjligheter för den ekonomiska 
expansionen. Teknikpolitik blev underordnat det (politiskt och 
retoriskt) viktigare begreppen näringspolitik. Ulf Sandström som 

                                                 
3 Lars Ingelstam: Teknikpolitik. En bok om tekniken, människan och socialismen. 
Tidens samhällsstudier 1978 (andra upplaga 1979). Några rubriker som 
exempel: från nöd till överflöd, superteknologi och demokrati, statens roll: 
stödja eller styra, teknik för samarbete, ett vackrare livsrum, hur mycket är 
lagom, produktion för behov. 
4 En av de få likasinnade under denna tid var Gösta Lagermalm, hög chef på 
STU, som publicerade en liten bok Samhällsteknik : en debattbok om våra 
möjligheter att påverka teknikutvecklingen / av Gösta Lagermalm1978. Jag 
skrev också tillsammans med Måns Lönnroth en motion För en teknik med ett 
mänskligt ansikte, som blev antagen av Stockholms arbetarekommun och S 
partikongress 1978. Några effekter har den inte fått, såvitt jag vet. 

http://libris.kb.se/showrecord?q=f%C3%B6rf%3ALagermalm&r=&n=4&id=180473&g=&f=ext&s=r&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=f%C3%B6rf%3ALagermalm&r=&n=4&id=180473&g=&f=ext&s=r&t=v&m=10&d=libris
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utförligt studerat detta noterar att även med denna inskränkta 
definition så har teknikpolitiken inga särskilt skarpa konturer; 
däremot är de uttryckta avsikterna tydliga: 

… det är värt att undersöka detta för att kunna svara på frågan om 
det i Sverige överhuvudtaget har bedrivits någon teknikpolitik som 
haft de förtecken som den nya näringspolitiken hade när den 
lanserades, d.v.s. prokapitalistisk, förändringsaccepterande och 
omvandlingsunderlättande.5 

Varför har det blivit på detta sättet? Efter dessa glimtar och 
personliga observationer ska jag söka formulera förklaringar till 
att teknik och ”tekniken” förblir så oproblematiserad och 
endimensionell i politiken och det offentliga samtalet. Eftersom 
det är samtidigt är så uppenbart att detta är otillräckligt är frågan 
inte oberättigad. Jag ser tre huvudförklaringar, som jag diskuterar 
i den ordning som jag tror att de är viktiga. 

Historisk erfarenhet – och “overshoot” 
Under en lång period – från industrisamhällets begynnelse till 
strax efter mitten av 1900-talet har det funnits ett starkt samband 
mellan fyra saker: ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, ökad 
sysselsättning och livskvalitet (eller lycka). Detta samband 
återfinns starkt i dagens fattiga länder, men däremot är 
sambanden brutna i rikare länder som Sverige. Men det har gällt 
även hos oss under mycket lång tid, och med särskild kraft och 
tydlighet under socialdemokratins ”bästa tid” (från slutet av 1940-
talet ett stycke in på 1960-talet). Att teknisk utveckling och 

                                                 
5 Sandström (2000). 
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tekniska framsteg nästan självklart samvarierade med andra 
politiska strävanden (sysselsättning, välfärd) kan förklara 
föreställningen att teknik enbart hade dessa goda egenskaper. Så 
länge det förhåller sig så är det naturligt (om än inte helt 
ursäktligt) att den tekniska utvecklingens många komplikationer 
får stå tillbaka för den övergripande strävan att man ”ska få det 
bättre”.  

Jag tror att den tanken hänger kvar fortfarande och har en 
stark makt över tanken och diskussionen – trots att samtliga 
dessa samband för länge sedan har brutits.6 Det är inte ovanligt 
att en föreställning överlever bra länge efter den tidpunkt då den 
slutar att vara sann. Marx talar om falskt medvetande. 
Systemteoretiker (från Norbert Wiener och framåt) har iakttagit 
att system ofta fortsätter i en given riktning och därmed skjuter 
förbi målet (overshoot) innan de i bästa fall ställer in sig i rätt 

                                                 
6 Att teknisk utveckling är drivande bakom ekonomisk tillväxt (växande BNP) 
är (i stora drag) fortfarande sant. Men hur förhåller sig då tillväxt till andra 
värden? Sten Johansson, professor i välfärdsforskning, påpekade redan 1974 
att sambanden mellan tillväxt och olika mått på social kvalitet såg ut att ha 
brutits under 1960-talet. Lyckoforskaren och ekonomen Richard Layard 
påvisar (2005) genom en jämförelse mellan länder att ovanför en viss 
rikedomsnivå (som Sverige passerade i början av 1960-talet) föreligger inga 
påvisbara samband mellan tillväxt och lycka. Sysselsättningen är också 
problematisk. Den tekniska utvecklingen ”skapade jobb” i industrin fram till 
1960-talets första år, men sedan dess dominerar ”job destruction” genom en 
allt rationellare produktion. Att tillväxt (genom teknisk utveckling) skulle leda 
till att den offentliga sektorn och välfärden får större resurser är helt enkelt en 
missuppfattning. Samtliga påståenden i denna not förklaras och nyanseras i 
min bok Ekonomi på plats. CKS, Campus Norrköping/Linköpings universitet 
2007. 
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tillstånd. Att den endimensionella föreställningen finns kvar beror 
naturligtvis inte enbart på okunnighet eller bristande folkbildning7 
utan på att den tjänar vissa intressen. Inom stat, kommuner och 
näringsliv har byggts upp ett relativt stort maskineri som under de 
båda slagorden ”tillväxt” och ”innovation” sprider felaktiga och 
halvsanna påståenden (samtidigt som de givetvis uträttar en hel 
del bra). 

En speciell profession: en problemlösande 
kultur 
Det är lättare att föra en innehållsrik politisk diskussion kring ett 
område om medlemmarna i den profession som ”äger” området 
– det kan gälla läkare, jurister, lärare, samhällsplanerare, 
ekonomer eller tekniker – är vana att problematisera sin egen 
verksamhet och intresserade av att själva bidra till den allmänna 
debatten kring ”sina” frågor.  

                                                 
7 Vad gäller socialdemokratin har det alltid funnits ett spår bland ideologiskt 
intresserade som vi kan kalla ”marxism light”. Därför är det inte oväsentligt att 
Karl Marx (som skrev på 1800-talet) uttryckte enorm beundran plus 
förväntningar på vad den tekniska utvecklingen skulle kunna åstadkomma i 
form av ökad produktion. Kommunistiska manifestet: ”Bourgeoisin har under 
sitt knappt hundraåriga klassherravälde skapat mera jättelika och kolossala 
produktivkrafter än alla de föregående generationerna tillsamman. 
Naturkrafternas underkuvande, maskinerna, kemins användning i industri och 
åkerbruk, ångbåtstrafiken, järnvägarna, den elektriska telegrafen, uppodlingen 
av hela världsdelar, upprensning av floderna för trafik, ur marken 
framstampade hela befolkningar – vilket tidigare århundrade anade, att sådana 
produktionskrafter slumrade i det samhälleliga arbetets sköte?”  
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I detta avseende utgör teknikerna och ingenjörerna ett 
problem. Systemanalytikern och ekonomen W Brian Arthur 
påpekar i sin högintressanta bok om teknikens väsen att 
ingenjörer och tekniker själva sällan bidragit till en initierad debatt 
om sitt eget område. Arthur noterar att samhällsvetare och 
filosofer visserligen har tänkt mycket och skarpt på teknik, men 
att de oundvikligen gör det utifrån. Ibland blir tekniken en black 
box. Många goda undersökningar har gjorts av specifika tekniker 
och tekniskt påverkade processer i samhället, men det känns ändå 
att de inte kommer från insidan. Arthur menar att tekniker och 
ingenjörer sällan haft tålamod att leta fram de grundläggande 
mönstren inom sitt eget fält. De gillar problem som går att lösa och 
är ovana vid ”long argument”.8 Dialogen mellan politiker och 
tekniker hämmas troligen av detta. Om politiker ställer 
endimensionella frågor till teknikens företrädare är det högst 
sannolikt att de får endimensionella svar. ”Det är viktigare att 
jobba än att prata, vi har problem att lösa…” 

Ekonomismen 
Samhällsdebatten domineras sedan ganska lång tid av 
ekonomiska frågor och ekonomiska begrepp. Varför det är så går 
jag inte in på här. Denna ekonomism tillämpas även inom stora 
företag och över detta beklagar sig ofta tekniker. De känner att 
deras strävanden till teknisk excellens inte sällan hämmas av 
ekonomiska överväganden: kortsiktig lönsamhet, marknadsföring, 
allmän kostnadsjakt. Även ute i samhället och i politiken görs en, 

                                                 
8 Arthur, W. Brian (2009), The Nature of Technology: what it is and how it evolves, 
London: Allen Lane. 
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enligt mångas bedömning, alltför snabb översättning av tekniska 
egenskaper (som kan ha många dimensioner) till ekonomiska 
kategorier (som till sin natur har en dimension, kronor, € eller $). 
Det kan innebära att tekniska möjligheter och alternativ som 
skulle varit ytterst intressanta för en större allmänhet kommer att 
reduceras till ganska ointressanta data och – som så mycket annat 
– riskerar att utdefinieras av en enkel ”ekonomisk” kalkyl: lönsam 
eller inte lönsam.9 

Spelar roll? 
Betyder det då så mycket om teknik trivialiseras eller nonchaleras 
i den politiska verksamheten? Är detta inte ett problem av samma 
slag som andra bildningsfrågor: om statsministern (eller 
skolbarnen) inte hört talas om Horatius kanske det är tråkigt men 
det betyder inte så mycket i praktiken. 

Okunskapen om teknik får dock mycket direkta och praktiska 
följder. Det finns talrika exempel. Jag har redan nämnt 
kärnkraftsfrågan (debatten rasade från 1973 och kulminerade 
kring folkomröstningen 1980) och ska inte kommentera den 
ytterligare. Jag tar två andra exempel: det ena är generellt och 
långsiktigt, det andra dagsaktuellt. 
 
I sin biografi över Olof Palme berättar Henrik Berggren att 
statssekreteraren Ulf Dahlsten med början år 1984 sökte övertyga 
Palme om att vi håller på att ”ta klivet över i det post-industriella 
                                                 
9 Det bör erkännas att inom vissa politiska områden, och jag tänker särskilt på 
energipolitik, har tekniska aspekter och tekniker fått eller tagit sig större 
utrymme. Inom dessa är inte den ekonomistiska utdefinieringen ett lika stort 
problem. 
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samhället” och måste dra konsekvenser av detta.10 För att förstå 
innebörden i detta kliv måste man urskilja den avgörande tekniska 
skillnaden mellan den traditionella industrisektorn och den 
växande tjänstesektorn (med utbildning, vård och omsorg som 
tunga inslag). För en tekniker är denna skillnad ganska lätt att 
genomskåda (Dahlsten är civilingenjör i teknisk fysik) medan de 
flesta ekonomer tycks anse att begreppet är lite chic, men de bryr 
sig inte mycket om det.11 Eftersom politiker hellre lyssnar på 
ekonomer än på tekniker har den ”postindustriella” frågan 
negligerats under minst 40 år, vilket lett till fullständigt onödiga 
misslyckanden och kvalitetsförluster såväl inom arbetsmarknaden 
som välfärdssektorn.12 
 

                                                 
10 Berggren, Henrik (2010), Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme, 
Stockholm: Norstedt. På sid 635 beskrivs Dahlstens försök. Om de ledde till 
något är oklart: Palme mördades ju mindre än 2 år senare. 
11 En berömd artikel av nationalekonomen William Baumol från 1967 på 
temat obalanserad tillväxt är en av litteraturens mest citerade – men tas mycket 
sällan på allvar. Jag har själv med en viss uthållighet (med början 1974 
tillsammans med Christina Persson i en programskrift Arbetslivet i framtiden) 
sökt översätta dessa tekniska iakttagelser till politik (ekonomi, arbetsmarknad). 
Det har blivit fyra böcker och ett stort antal artiklar, kurser och föreläsningar. I 
första hand hänvisas till min bok Ekonomi på plats. CKS, Campus 
Norrköping/Linköpings universitet 2007. 
12 Under flera år har jag fört lärorika samtal med Olle Nilsson, professor 
emeritus i elektroteknik vid Chalmers. Han har påvisat hur en teknikers 
angreppssätt kan belysa sådana frågor som jag här har nämnt (arbetsmarknad, 
välfärd, inkomstfördelning) på ett både friskare och kraftfullare sätt än en 
traditionell ekonomisk metod klarar av. 
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Under 2012 aktualiserades produktionen av en ny version av JAS 
Gripen 39 E. Den svenska Försvarsmakten har just fått 
regeringens tillstånd att köpa 60 plan (till en angiven kostnad av 
90 miljarder SEK). Den lilla debatt som hunnits med kring detta 
brådstörtade politiska beslut har två inslag som – ur teknisk 
synvinkel – är anmärkningsvärda. För det första har ingen (såvitt 
jag uppfattat) sökt bevisa att just detta flygplan (som också 
Schweiz ska köpa) passar särskilt bra för de uppgifter som 
Försvarsmakten i andra sammanhang anses ha: ett insatsförsvar 
avsett dels för internationella operationer, dels för att agera i vårt 
närområde (vilket i stort sett bör betyda Östersjön och 
kringliggande länder).13 Denna oklarhet blir dock mer begriplig 
mot bakgrunden av den andra typen av argument som kan 
sammanfattas i ”vi måste bevara vår tekniska kompetens”. Här 
finns en föreställning om att den tekniska nivå som skapas och 
höjs genom ett modernt stridsflygplan skulle skapa 
förutsättningar inte bara för en framtida flygindustri, utan skulle 
hjälpa till att höja den tekniska nivån mer generellt i landet. På 
frågan om detta är sant eller inte finns olika svar.14 En naturlig 
motfråga är också om man möjligen kunde stimulerat 
motsvarande teknisk utveckling utan att gå omvägen över 
                                                 
13 En nyligen tillsatt Försvarsberedning förmodas skapa ökad klarhet i detta – 
om ett år. Proceduren bygger på en egendomlig timing, vilket styrker 
antagandet att det inte är konkreta tekniska behov som styrt detta beslut. 
14 Professor Gunnar Eliasson (f d Industrins utredningsinstitut och KTH) har 
skrivit två böcker (2010) i vilka han söker visa att utvecklingskostnaderna till 
Saab för JAS Gripen betalat sig flera gånger om i ”samhällsekonomiska 
vinster” genom det ”moln” av teknologi som skapas och även andra industrier 
har dragit nytta av. Det är dock svårt att hitta några svenska forskare som är 
beredda att bekräfta Eliassons slutsatser. 



97 
 

stridsflygplan. Klart är emellertid att frågan inte avgjorts på sina 
sakliga meriter, utan att laddningen i begrepp som ”teknisk nivå” 
och ”svensk högteknisk industri” har haft avgörande betydelse. 
En kombination av okunskap och vördnad inför tekniken har än 
en gång lett till oklart grundade men mycket dyrbara åtaganden. 
Svenska folket får betala räkningen. 

Men denna artikel ska inte sluta i jämmer och beklaganden. 
Kunskap och problematisering kring teknisk utveckling har ökat 
avsevärt. Tåget mellan Stockholm och Nyköping fick betydelse – 
under en tid. Senare har CETIS och Thomas Ginner sått många 
frön som kunnat gro och växa i skola och akademi (vilket 
framgår av denna bok). De ”stora” filosofiska och politiska 
frågorna kring teknik och tekniksamhället är fortfarande i stort 
sett olösta – men det finns större förståelse för att de förtjänar 
uppmärksamhet. Varför är teknik ännu inte en självklar del av 
vårt allmänbildningsideal? Har den ekonomiska teorins betoning 
av konkurrens och egennytta tillåtits tränga ut en systemsyn som 
betonar sammanhang och återkoppling (Norbert Wiener 1948)? 
Kan teknikerprofessionens inriktning på resultat och funktion ha 
hämmat eftertanke och kritik (W Brian Arthur 2009)? Kan 
teknikens dåliga och destruktiva användningar förklaras med att 
vår föreställningsförmåga är starkt underutvecklad i förhållande 
till våra tekniska resurser (Zugmunt Baumann 2012)?  

Tåget rullar fortfarande. Nyköping har flygplats och får snart 
snabbtåg. Framsteg? Diskussionen går vidare… 
 



98 
 

Källor och litteratur 

Litteratur 
Arthur, W. Brian (2009), The Nature of Technology: what it is and how it 

evolves, London: Allen Lane. 
Baumann, Zygmunt (2012), Collateral Damage, Göteborg: Daidalos. 
Baumol, William J. (1967),”Macroeceonomics of Unbalanced Growth”, 

The American Economic Review, vol 58, nr 3. 
Berggren, Henrik (2010), Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof 

Palme, Stockholm: Norstedt. 
Eliasson, Gunnar (2010), Advanced public procurement as industrial policy: the 

aircraft industry as a technical university. New York, Springer. 
Eliasson, Gunnar (2010), Synliga kostnader, osynliga vinster: offentlig 

upphandling som industripolitik, Stockholm: SNS Förlag. 
Ginner, Thomas & Gunilla Mattsson, red. (1996) Tekniken i skolan, 

Lund: Studentlitteratur. 
Ingelstam, Lars (1978), Teknikpolitik. En bok om tekniken, människan och 

socialismen, Stockholm: Tiden (andra upplaga 1979). 
Ingelstam, Lars (2007), Ekonomi på plats, Norrköping: Centrum för 

kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 
Ingelstam, Lars (2012), Vapen i Sverige och världen, Linköping: Tema 

teknik och social förändring,  Linköpings universitet. 
Lagermalm, Gösta (1978), Samhällsteknik: en debattbok om våra möjligheter 

att påverka teknikutvecklingen, Vällingby: förf. 
Sandström, Ulf (2000), Framåtskridandets nyckel. Om framväxten av 

efterkrigstidens svenska teknik- och näringspolitik, SISTER Rapport 
2000:7. 

http://libris.kb.se/showrecord?q=f%C3%B6rf%3ALagermalm&r=&n=4&id=180473&g=&f=ext&s=r&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=f%C3%B6rf%3ALagermalm&r=&n=4&id=180473&g=&f=ext&s=r&t=v&m=10&d=libris


99 
 

Sverige. Sekretariatet för framtidsstudier (1975), Arbetslivet i framtiden: 
program för en framtidsstudie, Stockholm: Sekretariatet för 
framtidsstudier. 

Wiener, Norbert (1948), Cybernetics, New York: John Wiley. 

 

Författarpresentation 
Lars Ingelstam är civilingenjör (teknisk fysik) och teknologie 
doktor i matematik. Efter tjänster som biträdande professor i 
matematik och forskare i planeringsteori blev han 1973 chef för 
det nyinrättade Sekretariatet för framtidsstudier (inledningsvis 
placerat i Statsrådsberedningen). Från 1980 till 2002 var han 
professor inom tema Teknik och social förändring vid 
Linköpings universitet. Han verkar nu som fristående forskare 
och författare. 
  



100 
 

TEKNIK – MELLAN SLÖJD OCH NATUR-
VETENSKAP  

Ulla Riis 
 

Jag är sällan tvärsäker, men att det förhåller sig på det sättet är jag, 
efter alla dessa år, helt övertygad om! 

Den som talar här – jag – är Thomas Ginner, föreståndare för 
Centrum för tekniken i skolan. CETIS bildades 1993. Alla dessa år 
syftar på CETIS’ första 20 år som resurscentrum. Thomas har 
under de 20 åren varit motorn i CETIS men även den initiala 
konstruktören och ständiga utvecklaren av centrat. I citatet uttalar 
han sig om skolans teknikämne och dess möjligheter att 
framdeles betraktas och behandlas som ett eget kunskapsområde. 
Citatets att det förhåller sig på det sättet syftar på risken för att 
teknikämnet kommer att göras till en del av gruppen 
naturvetenskapliga ämnen.1 Det Thomas polemiserar mot är den 
forskningsproposition som lades fram i oktober 2012 och som 
Thomas menar beskriver ämnena biologi, fysik, kemi och teknik 
som ”de naturorienterande ämnena”.2  

Jag tycker att regeringen snarast är otydlig och att man kan 
läsa propositionstexten som så att teknik är både ett 
                                                 
1 Ginner, Thomas (2012), En inlaga om teknik, teknik som skolämne och behovet av 
ett nationellt centrum. Skrivelse till regeringen 2012-11-07, Linköping: Linköpings 
universitet, Centrum för tekniken i skolan. 
2 Regeringens proposition 2012/13:30, Forskning och innovation. 
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naturorienterande ämne och ett självständigt ämne. Men jag tror 
att det är lika problematiskt med otydlighet som med ett tydligt 
angivande av att teknikämnet skulle föras till gruppen 
naturorienterande ämnen. Syftet med denna betraktelse är att visa 
vilka krafter som kan sättas i rörelse kring uttolkningen av en 
otydlig beskrivning av ett skolämne och vilka konsekvenser det 
kan få för förverkligandet av läroplaner och kursplaner och för 
elevernas förutsättningar att lära om exempelvis teknik. 

Thomas Ginner var expert åt 1991 års läroplanskommitté 
och medverkade när 1994 års kursplan i teknik utformades. I 
denna kursplan beskrivs ett teknikämne som kan falla tillbaka på 
”den tekniska kulturens kunskapstraditioner”3 och som med 
nödvändighet måste ha många anknytningspunkter mot de 
historiska, de naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga 
kunskapstraditionerna. Enligt denna kursplan ska eleverna också 
utveckla: (1) förtrogenhet med vardagliga redskap och 
arbetsmetoder, (2) förmåga att reflektera över konsekvenser av 
olika teknikval, (3) förmåga att praktiskt konstruera och använda 
teknik, samt (4) ett positivt intresse för teknik och tilltro till sin 
förmåga att lösa tekniska problem.  

En tillbakablick: I den första läroplanen för grundskolan, Lgr 
62, uppträder teknik som ett tillvalsämne i årskurs 8 och som 
dominerande inriktning och karaktärsbeskrivning av en av tre 
linjer i årskurs 9, den teknisk-praktiska linjen. Eleverna skulle där 
ges ”kännedom om arbets- och kraftmaskiners elementära 

                                                 
3 Skolverket (1996), Grundskolan. Kursplaner. Betygskriterier, Stockholm: 
Skolverket, s. 91. 
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verkningsprinciper och huvuddrag”4 och i årskurs 9 upptogs 
omkring två tredjedelar av undervisningstiden av materiallära, 
verktygs- och verktygsmaskinlära, yrkesritning och ritteknik, 
yrkesräkning samt praktiskt verkstadsarbete.5 Arbetslivsfostran, 
personligt uppträdande och ”förtrogenhet med arbetslivets krav” 
nämns också.6 Det råder ingen tvekan om att detta är ett ämne 
tänkt att förbereda en pojke för ett arbetsliv i blåställ inom 
industri eller verkstad. Ungefär hälften av pojkarna och en 
mycket liten andel av flickorna valde denna teknikväg. 

Med grundskolans andra läroplan, Lgr 69, tas 
linjeuppdelningen i årskurs 9 bort och ett för alla elever 
gemensamt tillvalssystem skapas. Ett av de fem alternativ 
eleverna kan välja är teknik. Innehållet har nu breddats en del. 
Teknikundervisningen ska 

… utveckla elevernas analyserande förmåga och… väcka deras 
intresse för att skaffa sig en bättre överblick över olika företeelser 
inom det tekniska området: växelverkan med samhällsutvecklingen 
och med andra kunskapsområden och arbetsförhållandena inom 
olika industrigrenar.7 

                                                 
4 Skolöverstyrelsen (1962), Läroplan för grundskolan, Lgr 62, Stockholm: 
Skolöverstyrelsen, s. 364. 
5 Ibid, s. 120. 
6 Ibid, s. 385. 
7 Skolöverstyrelsen (1969), Läroplan för grundskolan, Lgr 69, Stockholm: 
Skolöverstyrelsen, s. 212. 
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Nu har yrkesinriktningen försvunnit och teknikämnet beskrivs 
mer som ett orienteringsämne och ett ämne som ska träna 
eleverna att tänka i rationella termer. Fortfarande ligger 
betoningen på frågor som har att göra med manuellt och 
industriellt arbete, men ämnet ska också ”. . . söka förmedla insikt 
om teknikens betydelse för människornas levnadsförhållanden i 
vår tid och för den historiska utvecklingen”8. Trots att ämnets 
innehåll nu har breddats mot historia och samhälle valdes även 
detta teknikämne av nära hälften av pojkarna och endast någon 
procent av flickorna. Att 60-talets tekniklärare även var 70-talets 
är nog den viktigaste förklaringen till att förändringarna i 
praktiken blev små. 

I juni 1976 fick Skolöverstyrelsen, SÖ, i uppdrag av 
regeringen att genomföra en översyn av Lgr 69. En del av 
uppdraget formulerades på detta sätt: ”. . . det bör övervägas att 
göra delar av det nuvarande ämnet teknik obligatoriskt för alla 
elever i syfte att öka elevernas praktiska färdigheter och 
kunskaper”.9 SÖ:s tolkning av denna uppgift är redan från första 
början att teknik skulle bli ett obligatoriskt ämne. Något vägande 
av fördelar och nackdelar med ett sådant ämne görs inte, i varje 
fall finns inga texter som vittnar om det. I det följande bygger jag 
på en studie av Ole Elgström och Ulla Riis (1990) som handlar 

                                                 
8 Ibid, s. 211. 
9 De formella direktiven till SÖ är daterade 1976-06-03, men långt tidigare 
kände SÖ till att man skulle få i uppgift att göra en läroplansöversyn och man 
startade arbetet redan i mars 1976. Detta behandlas i Elgström & Riis, referens 
se not 9. 
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om teknikämnet i den läroplansprocess som ägde rum 1976-80 
och som ledde fram till grundskolans tredje läroplan, Lgr 80.10 

Vi, nämligen statsvetaren Ole Elgström och jag, pedagogen, 
hade väntat oss att läroplansarbetet avseende ett nytt ämne skulle 
ta sin utgångspunkt i en definition av ämnet eller i vart fall i något 
slags inringning av hur teknik kunde eller borde uppfattas. 
Visserligen skulle ”delar av det nuvarande teknikämnet” följa 
med in i det nya, obligatoriska ämnet, men vilka delar? Och vad 
skulle tillföras det nya ämnet? Var det enda avsedda syftet ”att 
öka elevernas praktiska färdigheter och kunskaper” eller skulle 
det nya ämnet också behandla de samhälleliga och teknikrelevanta 
frågor som stod i fokus under 70-talet: Miljöfrågan hade 
aktualiserats redan under 60-talet genom väckarklockor som 
Rachel Carsons Tyst vår 1963 och Hans Palmstiernas Plundring, 
svält, förgiftning 1967. Energifrågan hade hamnat på dagordningen i 
samband med Romklubbens studie Tillväxtens gränser 1972 och 
1973 års oljekris. (Kärnkraftsfrågan tillkom först sedan 
läroplansarbetet varit igång ett par år.11) Dessa stora 
samhällsfrågor avsatte praktiskt taget inga spår i arbetet med det 
kommande teknikämnet. Överhuvud taget gjordes inledningsvis 
mycket få försök att diskutera eller fastställa vad som på en 

                                                 
10 Elgström, Ole & Riis, Ulla (1990), Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. 
Exemplet obligatorisk teknik i grundskolan, Linköping: Linköping Studies in Arts 
and Science 52. 
11 SÖ överlämnade sitt ursprungliga förslag till ny läroplan och nya kursplaner 
till regeringen den 5 april 1978. Kärnkraftsolyckan i Harrisburg inträffade först 
i mars 1979. 
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teoretisk eller filosofisk eller annan principiell grund skulle kunna 
utgöra bas för ett teknikämne.12 

En av de allra första frågor som SÖ tog sig an gällde i stället 
till vilket befintligt ämne det nya skulle föras och vilken 
lärargrupp som skulle anförtros tekniken. Från SÖ:s 
ledningsgrupp för läroplansöversynen – Lgr-gruppen – valde man 
tidigt slöjden som detta tänkta moderämne.13 Lgr-gruppen 
inrättade snabbt en arbetsgrupp för ”slöjd-teknik”. Gruppen hade 
tre representanter för ämnet trä- och metallslöjd, tre för ämnet 
textilslöjd och tre för ämnet teknik. Gruppen leddes av en person 
utan anknytning till något skolämne. Uppgiften beskrevs som att 
”. . . undersöka möjligheterna att av ämnena slt, sltm och tk [läs: 
textilslöjd, trä- och metallslöjd resp. teknik] göra ett obligatoriskt 
ämne sl+tk för samtliga elever på högstadiet”.14  

Företrädarna för trä- och metallslöjden gick in i arbetet med 
positiva förtecken. De uppfattade att det var deras slöjdämne 
som skulle breddas och moderniseras och de såg tekniken som 
ett ”utmärkt tillskott”.15 De uppfattade att slöjdämnet på detta 
sätt skulle teoretiseras genom anknytningar mot teknikhistoria 

                                                 
12 Pedagogen Sverker Lindblad förde en sådan teoretisk diskussion men det 
skedde först 1979 och då på uppdrag av SÖ. Se Lindblad, Sverker (1979), 
Teknik – intellektuellt och manuellt. En diskussion om teknik som skolämne, Barn och 
Teknik, rapport 5, Stockholm: Skolöverstyrelsen. 
13 Protokoll 1976-03-10, SÖ:s arkiv över läroplansöversynen 1976-80, Slöjd-
teknikgruppen. 
14 Text från arbetsgruppens sekreterare 1976-05-20, SÖ:s arkiv, Slöjd-
teknikgruppen. 
15 Protokoll 1976-03-10, SÖ:s arkiv, Slöjd-teknikgruppen. 
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och mot kunskaper om ett modernt industrisamhälle. Detta 
måste också innebära, hävdade slöjdföreträdarna, att ämnet slöjd-
teknik skulle få en utökad timram jämfört med det befintliga 
slöjdämnet. Man framhöll också att ”om ämnet teknik… 
överföres till slöjden måste slöjdens metodik gälla”.16 Man såg i 
teoretiseringen möjligheter dels till en statushöjning för 
slöjdlärarna, dels till en minskning av dessa lärares under-
visningsskyldighet. 

Ett problem som inte ägnades särskilt mycket diskussion i 
gruppen var vilken roll textilslöjden skulle kunna få i ett ämne 
som slöjd-teknik och det underförstods nog att trä- och 
metallslöjden skulle få lejonparten av det nya. Så länge gruppen 
förutsatte ett tillskott av timmar borde detta inte heller ha 
uppfattats som något stort problem av företrädarna för 
textilslöjden, som antog att de skulle få behålla sina timmar. Litet 
förvånande är det dock att textilslöjdens företrädare inte använde 
jämställdhetsargumentet för att stärka sin sak. En uppgift som 
gällde generellt för läroplansöversynen var att förbättra 
jämställdheten i skolan och om något ämne hade varit snett när 
det gällde pojkars och flickors val så var det ju tillvalstekniken! 

Under de första tre månaderna av arbete hade slöjd-
teknikgruppen fyra sammanträden. Mycket snart, troligen redan 
efter gruppens första sammanträde i mars 1976, ifrågasatte 
teknikföreträdarna direktiven från Lgr-gruppen. En av 
teknikföreträdarna hotade efter några möten att lämna gruppen 
eftersom arbetet, enligt hans mening, inte bedrevs 

                                                 
16 Promemoria av Bertil Johansson, företrädare för trä- och metallslöjd i slöjd-
teknikgruppen 1976-06-28, SÖ:s arkiv, Slöjd-teknikgruppen. 



107 
 

förutsättningslöst.17 Skillnaderna mellan slöjd och teknik är stora, 
påpekar en av teknikföreträdarna och en annan tillägger att slöjd 
och teknik ”ligger alldeles för långt ifrån varandra . . . jag har 
mycket svårt att se en koppling mellan dessa ämnen”.18 Ungefär 
samtidigt med dessa protester formulerade sig även 
slöjdföreträdarna i ordalag som visade på motsättningar inom 
arbetsgruppen: ”Det svåra idag verkar ju vara att få Tek. att 
lämna en del av sin barlast”.19  

Slutsatsen så här långt är att inget av de två ämnena var berett 
till en förutsättningslös integration. I stället slog man på båda håll 
vakt om sitt ämnes traditionella karaktär och såg en kombination 
som möjlig endast om den kunde genomföras på de egna 
villkoren. Efter tre månader och fyra sammanträden gick 
gruppens arbete i stå. Man kom inte vidare. Sommaruppehållet 
inträdde. 

När läroplansarbetet återupptogs i augusti hade en ny 
arbetsgrupp skapats på initiativ och beslut av Lgr-gruppen: slöjd-
teknik-NO gruppen. Gruppen hade nu tillförts ett par företrädare 
för de naturorienterande ämnena fysik, kemi och biologi (NO-

                                                 
17 Brev från teknikrepresentanten Olle Siverbo 1976-06-06 till Lgr-gruppens 
ordförande, SÖ:s arkiv, Slöjd-teknikgruppen. Att teknikföreträdarna uppfattade 
att Lgr-gruppen medvetet verkade för en slöjd-tekniklösning bekräftades också 
i intervju med en annan av teknikföreträdarna, se Elgström & Riis, not 102, s. 
255. 
18 Promemoria av Rolf Fagerström, företrädare för teknik i slöjd-
teknikgruppen 1976-03-23, SÖ:s arkiv, Slöjd- teknikgruppen. 
19 Promemoria av Harry Arvidsson, företrädare för trä- och metallslöjd i slöjd- 
teknikgruppen 1976-06-28, SÖ:s arkiv, Slöjd-teknikgruppen. 
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ämnena eller NO-blocket). En utomstående expert, tillika 
länsskolinspektör fick i uppdrag av Lgr-gruppen att ”självständigt 
och utan direktiv”20 skriva en promemoria om teknikämnet och 
dess olika kopplingar. Inte heller i denna text fördes några 
djupare resonemang om vad ett teknikämne skulle kunna handla 
om. Den anlitade länsskolinspektören presenterade i september 
1976 ett förslag om en integrering av tekniken i NO-blocket med 
benämningen natur och teknik.21 Han presenterade tekniken som 
den praktiskt inriktade sidan av naturvetenskapen. I hög grad 
kom detta synsätt också att bli styrande för det fortsatta arbetet, 
även inom Lgr-gruppen. Men Lgr-gruppen valde att på det 
formella planet hålla frågan om ämnesanknytning öppen hela 
vintern och våren 1976/77. Detta orsakade en hel del förvirring 
exempelvis bland de externa ledamöterna i den referensgrupp 
och i den intressentgrupp som hade i uppgift att följa SÖ:s arbete 
med läroplansöversynen. På senvåren 1977 synes dock frågan ha 
avgjorts och Lgr-gruppen tagit beslut om att tekniken skulle föras 
till NO-blocket. I SÖ:s förslag till ny läroplan i april 1978 
beskrivs teknik som en del av det naturorienterande 
ämnesblocket.22 

Hur kunde det gå så här? Hur kunde en färdriktning angiven 
av Lgr-gruppen bytas ut mot en annan? Varför avvecklades idén 
om ett slöjd-teknikämne och varifrån kom idén om teknik som 

                                                 
20 Elgström & Riis (1990), s. 149. 
21 Promemoria av Lars Elam 1976-09-21, SÖ:s arkiv, Slöjd-teknikgruppen.  
22 Skolöverstyrelsen (1978), Förslag till förändring av grundskolans läroplan, 
Stockholm: Skolöverstyrelsen. 
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en del i naturorienteringen? Vi har kunnat konstatera att 
omsvängningen skedde i två steg. 

För det första skedde något under sommaren 1976. Det mest 
sannolika är att utbildningsdepartementet kontaktade SÖ:s 
ledning med något slag av information, synpunkt eller önskemål 
om att tekniken borde föras till NO-ämnesgruppen. En av våra 
intervjupersoner hävdar att så skedde. Enligt hans information 
skulle någon från NO-sidan ha kontaktat departementet och 
”läckt” information om SÖ:s avsikt att skapa ett slöjd-teknikämne 
och om det strandade arbetet i slöjd-teknikgruppen. Jag skriver 
”det mest sannolika” av det skälet att ingen annan av våra 
intervjupersoner var beredd att bekräfta uppgiften.23 Samtidigt 
ligger det nog i sakens natur att de flesta berörda är mycket 
återhållsamma med information om detta slags kontakter mellan 
ett svenskt departement och en svensk myndighet. Men det är ett 
faktum att ingen annan intervjuperson var beredd att ge en 
alternativ förklaring till den omsvängning som skedde sommaren 
1976. Den enda förklaring vi har är att departementet ingrep. 

För det andra inleddes nu ett arbete med att argumentera för 
anknytningen av tekniken till ämnena biologi, fysik och kemi. 
Argumenten, ofta med hänvisning till regeringens direktiv, men 
också till riksdagsbehandling av närliggande skolfrågor, var att:  

• Skolan skulle ges en mer praktisk inriktning, 
• Skolans verklighetsförankring skulle öka, 
• Skolans ämnesintegration skulle öka, 

                                                 
23 Elgström & Riis satte som en miniminivå för ett resultat att minst två källor 
och/eller intervjuer oberoende av varandra skulle ange samma eller varandra 
stödjande information. 
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• De naturvetenskapliga ämnena skulle stärkas. 

Fortfarande fanns inga försök att ringa in tekniken 
innehållsmässigt eller att på en sådan grund argumentera för en 
anknytning till andra ämnen. Om man granskar argumenten faller 
de första tre platt. Oavsett vilken eventuell anknytning tekniken 
gavs så borde ämnet ju bidra till en mer praktisk inriktning av 
skolarbetet och detsamma gällde verklighetsanknytningen. Argu-
mentet ämnesintegration har däremot visst fog för sig; för att 
denna integration skulle kunna öka var det inte orimligt att föra 
samman två eller flera ämnen. Å andra sidan hade det inte någon 
gång i översynsarbetet hävdats att teknik skulle bli ett 
självständigt ämne, så behov av detta argument fanns inte. 
Därmed återstår endast argumentet att de naturvetenskapliga ämnena 
behövde stärkas. Teknikens bidrag i sammanhanget skulle vara att 
göra dessa ämnen mera praktiska och därmed roligare för 
eleverna. På så sätt skulle elevernas intresse för naturvetenskapen, 
framför allt för fysiken och kemin, kunna hållas uppe genom 
högstadiet och inför valet till gymnasieskolan. 

Denna omsorg om de naturvetenskapliga ämnena och 
rekryteringen till dem hade sin särskilda bakgrund vid den 
aktuella tiden. Elevströmmarna till gymnasiets naturvetenskapliga 
och tekniska linjer, liksom studentintresset för tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar vid universiteten hade minskat 
flera år i rad. Antalet elever i årskurs 1 i gymnasiets N-linje och T-
linje hade sjunkit från 17 000 år 1969 till 14 600 år 1976. Siffror 
för motsvarande utbildningar vid universiteten var 16 500 
studenter år 1969 och bara ca 10 000 sju år senare. Samtidigt hade 
det totala antalet unga som gick vidare till gymnasiet och därifrån 
till universitetet ökat och därför var andelsminskningen än mera 
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påtaglig än antalsminskningen. Dessa siffror och denna verklighet 
väckte oro bland annat i utbildningsdepartementet och i 
arbetsmarknadsdepartementet samt hos utbildningsmyndig-
heterna SÖ och Universitets- och högskoleämbetet. Det som 
kom att kallas naturvetarkrisen var ett faktum vintern 1976/77 och 
denna organiserade oro24 ledde till arbetsgrupper, 
probleminventeringar,25 särskilda studier26 och så småningom 
också till en stor fortbildningssatsning inom området 
NO/teknik.27 

Här fanns alltså på politiskt håll och bland myndigheterna en 
bild av att ungdomen var i färd med att överge tekniska och 
naturvetenskapliga studier och yrken och att landet skulle kunna 
få problem med att rekrytera de ingenjörer som behövdes i 
framtiden. Och naturligtvis också de nödvändiga läkarna, 
vetenskapsmännen, NO-lärarna m.fl. I denna situation blev det 
                                                 
24 Jag har kallat ett visst, återkommande fenomen inom utbildningsområdet för 
den organiserade oron: ”När unga människors intresse för teknik och 
naturvetenskap sviktar eller när kvaliteten på deras kunskaper inom dessa 
områden försämras inträffar följande: Högskolor och näringsliv, stat och 
kommun, föräldrar och experter, beskriver problemet och debatterar orsaker 
och åtgärder. Vuxensamhället mobiliserar och organiserar sin problemkänsla 
inför ett ungdomsfenomen – vi har fått en organiserad oro.” Se Riis, Ulla (1995), 
Teknik- och naturvetenskapscentra i Sverige. Miljöer för upplevelse, utforskande och 
kompetensutveckling, Nothäfte 5A, Stockholm: Högskoleverket, s 45. 
25 Bl.a. en promemoria utarbetad inom utbildningsdepartementet 1977-02-17, 
SÖ:s arkiv, Slöjd-teknikgruppen. 
26 Lindskoug, Ingemar & Magnusson, Björn (1978), Inför 2000-talet. Samhällets 
behov av naturvetare och tekniker, Stockholm: LiberFörlag. 
27 Elgström & Riis (1990), avsnitt 4.3. 
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omöjligt att hålla emot de starka krafter som ville ställa 
grundskolans teknikämne i de naturvetenskapliga skolämnenas 
tjänst. Slöjdlärarna och de flesta av tekniklärarna ville verkligen 
hålla emot och försökte också men misslyckades. Varför de inte 
lyckades är delvis en annan historia. 

Vi kan inte veta hur läroplansprocessen kring teknikämnet 
hade utvecklats utan naturvetarkrisen vintern 1976/77. Min 
övertygelse är dock att teknikämnet även i ett sådant fall hade 
förts samman med de naturvetenskapliga ämnena. Teknikämnet 
saknade den gången en genomarbetad beskrivning av innehåll 
och arbetsformer och därmed också en motivering för ämnet.  

Idag finns ett sådant innehåll, sådana arbetsformer och 
sådana motiveringar. De är dessutom beprövade, vidare- 
utvecklade och numera även beforskade. Ändå anar Thomas 
Ginner en risk för att tekniken ännu en gång ska börja betraktas 
som en delmängd av naturvetenskapen och som ett lockbete på 
denna. Men ett skolämne bör inte användas som medel för ett 
annat skolämne. Ungdomarnas kunskaper idag bör inte heller 
underordnas de behov vi vuxna räknar med att arbetslivet ska ha 
i morgon. Teknikens kunskapsområde har ett egenvärde. Jag 
avrundar som jag började, med ett citat av Thomas Ginner: 

Teknik [är] ett eget kunskapsområde, med starka kopplingar till 
teknik- och ingenjörsvetenskaperna, men också till 
samhällsvetenskaperna. All modern teknikfilosofi utgår från detta 
faktum. /. . . / Teknikundervisning handlar inte om att orientera om 
naturen. Det gör naturvetenskaperna. Teknik däremot orienterar om 
en av människan utvecklad verksamhet. Om än med ofta täta 
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kopplingar till naturvetenskapen. Att integrera de båda fälten är mer 
än lovvärt – men då bör man veta vad man integrerar.28 
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HURUSOM TEKNIK KOM ATT SKILJAS 
FRÅN NATURVETENSKAP I ”SKOLA FÖR 

BILDNING” 

Ingrid Carlgren 
 
 
I samband med läroplansreformen 1994 blev teknik ett eget ämne 
med egen kursplan: 

På senare år har tekniken kommit att framstå som en egen 
kulturtradition av stor betydelse. Den är inriktad på att tillgodose 
praktiska behov med tekniska medel. Kriteriet på framgång i den 
tekniska utvecklingen är att en lösning fungerar tillfredsställande. 
Den praktiska nyttan är det primära. Teoretisk förståelse kommer 
därvidlag ofta i andra hand … 

Teknikens roll och riktning har i detta förslag omprövats. Teknik 
uppfattas inte längre som undersökande arbetssätt eller tillämpad 
naturvetenskap utan som ett självständigt kunskapsområde med 
betydande inslag av praktisk erfarenhet och hantverkskunnande. 
Teknik definieras i förslaget som ”människans metoder att 
tilfredsställa vissa önskningar och behov genom att tillverka och 
använda fysiska föremål”. Genom denna definition klargörs bl.a. att 
teknik inte kan reduceras till att omfatta enbart ett intresse för det 
tekniska föremålet som sådant (Skola för bildning, SOU 1992:94, 
sid 252).1 

                                                 
1 I Skola för Bildning föreslogs benämningen teknik och miljö – detta ändrades 
dock till endast teknik slutbetänkandet. 
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Att skilja teknikämnet så tydligt från naturvetenskapen innebar ett 
brott som har uppmärksammats i teknikdidaktiska studier2. 
Försöken att förklara och förstå varför teknikämnet skildes från 
naturvetenskapen har varit lite trevande. Historieskrivande är 
vanskligt; det kan t.ex. vara tillfälligheter som avgör vilket 
material som arkiveras.3  Mot bakgrund av min tid som 
sekreterare i Läroplanskommittén 1991-93 vill jag här bidra med 
ett kompletterande perspektiv på hur det kom sig att teknik så 
tydligt kopplades från naturvetenskapen. 

Läroplanskommittén utsågs av Göran Persson i februari 
1991. Samma år blev det ny regering med Beatrice Ask som 
skolminister. Läroplanskommittén fick nya direktiv och en delvis 
ny sammansättning.4 Mitt ansvar var främst att skriva en 
sammanfattning av forskningen om kunskap och lärande. I 
kursplanearbetet var jag involverad i arbetet med kursplanerna i 
biologi, fysik, geografi, hemkunskap, kemi, religionskunskap, 
                                                 
2 Se t.ex. Westlin, Anders (2000), Teknik och politiskt handlande. Rationalitet och 
kritik i den samhällsorienterande undervisningen, Uppsala: Acta Universitatis 
Uppsaliensis.; Lövheim, Daniel (2013),  ”Teknikens gränser. Formering och 
positionering av grundskolans teknikämne 1975-2010”, i red. Jonas Hallström, 
Magnus Hultén & Daniel Lövheim, Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 
1842-2010, Möklinta: Gidlunds förlag. 
3 T.ex. hänvisar Daniel Lövheim (2013) bl.a. av ett antal PM skrivna av en av 
ämnesexperterna och som finns arkiverade. Dessa diskuterades, vad jag minns, 
dock aldrig på Läroplanskommitténs sammanträden.  
4 Ulf P. Lundgren var ordförande (och generaldirektör för Skolverket). Övriga 
ledamöter var Tor Ragnar Gerholm (emeritusprofessor i fysik), Boo Sjögren 
(departementsråd) och Kerstin Thoursie (departementsråd). Huvudsekreterare 
var Berit Hörnqvist. Förutom mig ingick också Mats Björnsson från 
Skolverket och Margot Blom från utbildningsdepartementet i sekretariatet.  
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samhällskunskap, slöjd och teknik. Reformarbetet handlade 
främst om nya former för läro- och kursplanerna, vilket 
emellertid fick stora konsekvenser för innehållet vilket jag ska 
återkomma till. I det följande ska jag försöka visa några olika 
aspekter av vad jag menar hade stor betydelse för att teknik kom 
att skiljas från naturvetenskap. Jag ska försöka visa hur det blev 
en konsekvens av den nya regeringens direktiv, av de nya 
formerna för styrdokument som följde med 
målstyrningsreformen tillsammans med den kunskapssyn som 
formulerades. Sammantaget innebar dessa förändringar nya sätt 
att förstå och representera skolämnen. Därtill kommer betydelsen 
av den tillfällighet som innebar att vissa enskilda personer 
medverkade i arbetet. 

Från regel till målstyrning 
De nya direktiven till Läroplanskommittén fokuserade de 
enskilda ämnena (i kontrast mot den tidigare orientering mot 
integrering av ämnen) och pekade ut de ämnen som skulle ha en 
egen kursplan. Ett av dem var teknik. Detta, vill jag påstå, var helt 
enkelt ett resultat av en markering av att biologi, fysik och kemi 
skulle behandlas som separata ämnen och därmed inte längre 
blev ’naturvetenskap’ och därigenom inte heller något teknik 
naturligt kunde placeras tillsammans med. Min gissning är, att 
ingen av de som var inblandade i författandet och kontrollen av 
direktivtexten hade en aning om teknikämnets tidigare historia. 
Reformarbetet i läroplanskommittén handlade om att växla om 
skolsystemet från ett regel- till ett mål (och resultat) 
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styrningssystem.5 Om detta finns mycket att säga6 men i det här 
sammanhanget vill jag främst peka på ett par aspekter av 
betydelse för teknikämnets utformning. Läroplanskommittén 
ägnade mycket tid åt hur mål skulle kunna formuleras utan att 
vara alltför bindande. Resultatet var uppdelningen i mål att sträva 
mot (som skulle styra undervisningen) samt mål att uppnå (som en 
slags garanti för den kunskap som alla elever skulle minst kunna 
nå). Målen att sträva mot skulle handla om grundläggande 
kvaliteter i respektive ämnestradition. 

En annan aspekt var decentraliseringen och behovet av 
kursplaner som tillät lokala beslut och variationer. Därför 
formulerades en idé om deltagande målstyrning som innebar att 
arbetet på den lokala nivån blev viktigt för konkretiseringen av 
kursplanerna.7 Frågorna för kommittén handlade alltså mycket 
                                                 
5 Även om det fanns specifikt framskrivna svenska skäl till en sådan reform så 
var detta reformarbete ett led i den sk omstrukturering av skolsystemen i 
västvärlden som hade tagit sin början ett knappt decennium tidigare i England, 
USA och Nya Zeeland 
6 Se t.ex. Ball, Stephen (1994), Education reform: A critical and post-structural 
approach, Buckingham, UK.:Open University Press; Ingrid Carlgren (1995), 
“National Curriculum as social compromise or discursive politics? Some 
reflections on a curriculum-making process”, Journal of Curriculum studies, vol 
27:4, 411-430.; Carlgren, Ingrid & Klette, Kirsti (1998), “Reconstructions of 
the Nordic teachers. Reform policies and teachers’ work during the 1990s”, 
Scandinavian Journal of Educational Research, vol 52: 2, s. 117-133. 
 
7 Till skillnad från de nationella kursplaner som fanns t.ex. i England och som 
innehåll mängder av targets skulle de svenska kursplanerna formulera mål och 
innehåll på ett sätt så att man på skolan skulle konkretisera både mål och 
innehåll. 
 



119 
 

om hur en läroplan kan konstrueras – vad som skulle beslutas 
centralt respektive lokalt.  

Som en del av läroplanskommitténs arbete skrevs nya 
kursplaner. Först gjordes utkast i samband med 
huvudbetänkandet – därefter presenterades mer fullständiga 
kursplaner i slutbetänkandet (SOU 1993:2). Trots att 
förändringarna endast skulle gälla formen blev konsekvenserna 
för ämnenas innehåll ganska stora. Reformen innebar att ämnena 
skulle beskrivas på nya sätt: i termer av det förväntade lärandet 
snarare än förväntade undervisningsprocesser. Man kan säga att 
det innebar en förskjutning från att skriva fram processen till att 
formulera produkten eller resultatet av undervisningen. Under 
den här perioden beskrevs reformen som en förändring från att 
styra hur undervisningen skulle bedrivas till vad den skulle 
innehålla och resultera i. Dock skulle vi inte skriva fram vad i 
termer av stoff utan på ett sätt så att det fanns utrymme för lokala 
beslut.  

Den kursplanestruktur som kommittén landade i innebar att 
följande delar skulle finnas med i kursplanen: syfte och mål att 
sträva mot, ämnets karaktär och struktur samt mål att uppnå för 
år 5 och 9. Det var framförallt ’mål att sträva mot’  och ’ämnets 
karaktär och struktur’ som ställde nya krav på 
kursplaneförfattarna och därmed fick innehållsliga konsekvenser 
för ämnena. Uttolkningen av bägge dessa delar, som krävde en ny 
typ av metareflektion över ämnena, måste också ses i relation till 
den kunskapssyn som formulerades. 
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De olika kursplanegrupperna hanterade det som skulle vara figur 
respektive bakgrund i kursplanetexterna på olika sätt.8  Eftersom 
teknikämnet inte hade någon stark tidigare framskriven 
kursplanetradition kan man säga att fältet var ganska öppet. Det 
handlade t.ex. inte, som i en del andra ämnen, om tydliga strider 
för vissa tidigare ämnesinnehåll. Med tanke på att det historiska 
perspektivet var starkt framlyft i läroplanskommitténs arbete och 
Tor Ragnar Gerholm tidigt började underhålla oss med en rad 
dramatiska berättelser ur teknikhistorien, var det inte så konstigt 
att det teknikhistoriska perspektivet blev starkt i teknikämnet. 
Kravet på att formulera teknikämnets karaktär och struktur 
gjorde det också nödvändigt att diskutera de tekniska 
kunskapstraditionernas epistemologiska karaktär. 

Den kunskapsteoretiska praktikvändningen 
Uppdraget att sammanfatta forskningen om kunskap och lärande 
resulterade i ett kapitel9 som egentligen kanske bäst kan beskrivas 
som en kunskapsteoretisk praktikvändning10 vad gäller skolans 

                                                 
8 Matematikgruppen började t.ex. med att producera flera hundra mål i 
matematik, vilka så småningom reducerades till de fåtal mål som kom att 
utgöra kursplanen. I samhällskunskap avlöste flera olika expertgrupper 
varandra  bl.a. pga. av svårigheter att formulera ämnet som innehåll snarare än 
i processtermer. Däremot var expertgruppen i engelska så sammansvetsad och 
’stark’ i sin uppfattning att formen var innehåll (dvs. att kunna kommunicera 
på engelska var själva poängen – inte endast en metod för att lära sig något 
annat) att de delvis lyckades sätta sig upp mot kraven på  en ny form. 
9 Kap. 2. Kunskap och lärande. Skola för bildning (SOU 1992:94) 
10 Theodor Schatzki  beskriver praktikvändningen som en aspekt av en allmän 
anti-cartesianism inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. 
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kunskapssyn. Kapitlet skrevs i en tid där diskussionen om sk. tyst 
kunskap hade pågått ett tag samtidigt som den sociokulturella 
vändningen inom lärandeteorin började ta form.11  

Medan kunskapsbegreppet tidigare associerats med teoretiska 
(propositionella) kunskaper fick det nu en vidgad och mer 
sammansatt innebörd, vilket framförallt kom till uttryck i 
formuleringen av de sk. fyra f:en, dvs. som ett  sammansatt 
kunskapsbegrepp  där all kunskap omfattar såväl fakta och 
förståelse som färdighet och förtrogenhet.12  Till skillnad från en 
tidigare additiv kunskapssyn kan kunskapssynen i ”Skola för 
bildning” beskrivas som relationell. 13 
                                                                                                       
Denna inriktar sig framförallt på kritik av det dualistiska tänkande som gör 
strikt åtskillnad mellan tanke-handling, kunskap-värld, teori-praktik, subjekt-
objekt, intention-realitet. Praktikvändningen har haft stort genomslag inom 
den samhällsteoretiska forskningen och inneburit nya perspektiv på fenomen 
som kunskap, mening, mänsklig handling, vetenskap, makt, språk, sociala 
institutioner och historiska förändringar. (Schatzki et.al. 2001). 
 
11 Se Carlgren, Ingrid (2012), ”Kunskap för bildning”, i red. T. Englund, E. 
Forsberg & D. Sundberg, Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och 
inblickar i lärarutbildning och skola, Liber: Stockholm. 
 
12 Kunskap i form av fakta syftade på den rent informativa aspekten av kunskap. 
Kunskap i form av förståelse kommer till uttryck som en förmåga att tolka, 
förklara etc.. Kunskap i form av färdigheter – fokuserar själva utövandet, medan 
kunskap i form av förtrogenhet kommer till uttryck som omdöme.  
 
13 Vilket kanske tydligast kommer till uttryck i kommentarmaterialet 
”grundskola för bildning” från Skolverket (1996): ”Att erövra kunskaper i djupare 
mening är att lära sig se, att erfara världen på sätt som annars inte vore möjliga och på så 
sätt vidga sitt medvetande. Olika ämnen bidrar på olika sätt till detta genom de särskilda 
kunskapskvaliteter de omfattar. Man läser inte ämnen i första hand för att lära sig 
särskilda fakta och begrepp utan för att lära sig uppfatta saker och använda begrepp på 
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Den nya kunskapssynen innebar ett brott med den rationalistiska 
kunskapssyn som länge dominerat utbildningstänkandet. Istället 
för att skilja mellan kunskaper och färdigheter inkluderades såväl 
färdigheter som förtrogenhet i kunskapsbegreppet.14  Några för 
förståelsen av teknikämnet viktiga konsekvenser av 
kunskapssynen är: 
 

- All kunskap är i grunden praktisk, vilket innebär att också 
sk. teoretiska ämnen har en praktisk grund. En sådan syn 
öppnar för att diskutera olika kunskapstraditioner, 
kunskapskulturer och kunskapspraktiker. De naturveten-
skapliga ämnena har egna praktiska grunder. 

- Det är inte så att teori är mer grundläggande än praktik 
och att praktik därför kan förstås som tillämpad teori. 
Teknik är inte tillämpad naturvetenskap (vilket inte 

                                                                                                       
särskilda sätt. Genom de olika ämnena erövrar man de särskilda sätt att erfara och förhålla 
sig till världen som utvecklats inom de kunskapstraditioner som enskilda ämnen eller 
ämnesgrupper representerar” (s. 6)… 
”I grundskolans läroplan finns de övergripande målen för skolan formulerade. De anger 
kvaliteterna i elevens kunnande i mer allmän mening medan målen i de olika ämnenas 
kursplaner ger en mer specifik bestämning” (s. 7). 
”De kvaliteter i kunnandet som eleverna förväntas utveckla genom de olika skolämnena är 
nationellt fastslagna. Däremot inte det konkreta innehållet i elevernas skol- 
arbete.”(Grundskola för bildning, s. 8). 
 
14 En annan historia är att denna icke-hierarkiska kunskapstypologi har 
kommit att uttolkas i enlig het med Blooms hierarkiska taxonomi på ett sätt 
som gör fakta till en lägre form av kunskap och förtrogenhet till den högsta 
kunskapsformen – inte sällan omtolkad till meta-kognition. 
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betyder att det inte finns naturvetenskapliga ’tillämp- 
ningar’ som en del av moderna tekniska system). 

- Det är inte heller så att tanken kommer före handlingen 
vilket fortfarande är en dominerande tankefigur i skolan. 
Ett exempel på det är beskrivningen av slöjdämnet som 
en process från idé till färdig produkt. Designprocessen är 
ofta också förknippad med en sådan idé. 

Om betydelsen av enskilda aktörer 
Det är alltid tveksamt att skriva historia med utgångspunkt i ”att 
ha varit med”. Som enskild aktör är man bärare av en rad 
tendenser man inte är medveten om förrän efteråt. Ändå vill jag i 
det här sammanhanget hävda att just kombinationen av Tor 
Ragnar Gerholm som kraftfull (den röststarkaste) ledamot i 
kommittén med beslutsmakt och mig som sekreterare med 
formuleringsmakt hade en ganska stor betydelse för möjligheten 
att skriva fram teknikämnet på det vis som gjordes. Tor Ragnar 
ställde sig bakom den framskrivna kunskapssynen (som, enligt 
honom var helt i enlighet med den moderna fysikens 
kunskapsuppfattning) vilket hade en avgörande betydelse för dess 
plats i betänkandet.15 Tor Ragnar och jag var relativt 
samstämmiga i hur vi uppfattade kunskapsfrågorna medan övriga 

                                                 
15 Tor Ragnar Gerholm var professor i fysik men med ett brett 
bildningsintresse. Några exempel är  Fysiken och människan: en introduktion till den 
moderna fysikens världsbild, Aldus (1962) och (1966)samt Idé och samhälle: den 
kulturella evolutionen i västerlandet : lärobok i idéhistoria för gymnasiet åk 1-3, 
Skolöverstyrelsen (1967) 
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deltagare var mer undrande och frågande. Detta gällde såväl 
generellt som i relation till de specifika kursplanerna. 

Därtill kom att Tor Ragnars historiska intresse sammanföll 
med teknikexpertens, dvs. huvudpersonen för den här boken, 
Thomas Ginner. Dock fanns vissa skiljelinjer, som jag tror hade 
med kunskapssynen att göra. Min roll var att skriva fram en text 
som bägge kunde omfatta, vilket inte var så särskilt svårt. 

En historisk parentes? 
I sitt bidrag till antologin ”Teknik som kunskapsinnehåll i svensk 
skola 1842-2010” tar Daniel Lövheim upp skillnaden mellan 
tekniksynen i LPO94 jämfört med Teknikdelegationen som 
tillsattes 2008. Teknikdelegationen delar (sannolikt omedvetet) 
inte den syn på teknikämnet som skrevs fram i LPO94. Detta är 
ju inte så förvånande och gäller f.ö. inte endast 
teknikdelegationen utan en stor del av utbildningsfältet. Bakom 
avknoppningen av teknik från naturvetenskap låg såväl 
kunskapsteoretiska som läroplansteoretiska ställningstaganden 
som sannolikt inte är särskilt kända. Den kunskapssyn som skrevs 
fram i skola för bildning omhuldades visserligen av de flesta16 
men var nog alldeles för radikal i förhållande till den 
rationalistiska kunskapssyn som då fortfarande dominerande 
tänkandet om och i skolan. Möjligen skulle man kunna hävda att 
en cartesianskt rationalistisk kunskapsuppfattning fortfarande 
dominerar tänkandet i utbildningsfältet. 

                                                 
16 Jag tror samtliga remissinstanser var förtjusta över kunskapssynen utom 
KVA (kungliga Vetenskapsakademin) som menade att det var en alldeles för 
relativistisk kunskapssyn för skolan. 
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I den senaste kursplanen har de historiska och 
samhällsvetenskapliga delarna av teknikämnet fått en egen 
innehållslig rubrik: ”Teknik, människa, samhälle och miljö”.  De 
övriga två innehållsliga områdena är ”Tekniska lösningar” (som kan 
sägas motsvara teknikens ’teoridel’) och ”Arbetssätt för att utveckla 
tekniska lösningar”, som ju är den del som närmast skulle svara 
mot tekniska kunskapstraditioner. Ser vi till formuleringarna 
inom detta område blir det tydligt att rationalistiska tankegångar 
ännu dominerar läroplanstänkandet. Snarare än têchne beskrivs 
en slags rationalistisk process. Det handlar om att lära sig gången 
från beslut till färdig produkt (alltså från mental idé till konkret 
teknik) Även om konstruktion av egna tekniska lösningar finns 
med som ett innehåll skrivs det fram som en tillämpning av 
teoretiska principer. Och framtagandet av nya produkter beskrivs 
som en designprocess – som på motsvarande sätt sätter 
tänkandet och skissandet före det praktiska hanterandet.  

Det ligger nära till hands att tolka den senaste kursplanen i 
teknik som en teoretisk del (tekniska lösningar) som lägger grunden 
för en mer praktisk del (arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar) 
som kan ses som att den omfattar färdigheter och tillämpningar 
av den första delen. Även om teknikämnet fortfarande har en 
egen kursplan skild från naturvetenskap är grunden för denna 
åtskillnad inte längre så tydlig. Några spår av ett tänkande om 
tekniska kunskapstraditioner i relation till têchne är svåra att 
upptäcka i den nya kursplanen.  Om åtskillnaden mellan teknik 
och naturvetenskap i Skola för bildning var ett resultat av en 
historisk tillfällighet eller en nödvändighet är en fråga utan ett 
självklart svar. Kanske var LPO94 för teknikämnets del en 
historisk parentes. 
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CONVERSATIONS ACROSS 20 YEARS 

David Barlex 
 
This piece is not so much a thesis but a recollection of the hugely 
enjoyable and ongoing professional relationship between Thomas 
and myself. I have had, and continue to have, immense fun over 
the years talking with Thomas about technology education in 
general and the Nuffield approach to technology education in 
particular. I directed the Nuffield Design & Technology Projects1 
and have had many occasions to talk to Thomas about the 
project. He is to my mind more than a little ambivalent about the 
place of designing and making in a technology curriculum. I think 
he does not really agree that it should have so central or so high 
profile a position as is the case in England. None-the-less he is 
happy for me to talk to his colleagues and Swedish teachers about 
the Nuffield approach of Resource Tasks (through which 
students learn knowledge, skill and understanding likely to be 
useful for designing and making) and Capability Tasks (in which 
students use what they have learned in Resource Tasks to tackle 
designing and making assignments).  

Without doubt Thomas has more sympathy with the Nuffield 
case studies - true stories about design and technology in the 
world outside school through which learn about the way firms 

                                                 
1 Givens, N. & Barlex, D. (2001), “The role of published materials in 
curriculum development and implementation for secondary school design and 
technology in England and Wales”, International Journal of Technology and Design 
Education, 11, 2.  
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and businesses design and manufacture goods and how goods are 
marketed and sold. Importantly they also learn about the impact 
that products have on the people who use them and the places 
where they are made. Thomas truly believes that a major aim for 
education is to enable young people to explore the interaction 
between technology and society in an endeavour to develop a 
vision of the society they want to live in. In terms of publishing 
success the book that contained the Nuffield case studies was the 
one that failed. Thomas is not surprised and he chides me citing 
the over emphasis on designing and making in the English 
National Curriculum as the root cause. I have to take the 
criticism on the chin – he is right. The National Curriculum in 
England had adopted the idea of Resource Tasks and Capability 
Tasks calling them focused practical tasks and designing and 
making assignments but had failed to indicate the importance of 
case study tasks. But I was able to take some comfort in the fact 
that the Scottish Curriculum did in fact suggest case study tasks 
as one way of giving students technological perspective much to 
the delight of our mutual colleague Susan McLaren.  

Thomas is however particularly fond of one Nuffield 
development – chooser charts which were developed deliberately 
to support student autonomy in making design decisions and 
solving emergent problems. Chooser charts summarise areas of 
content in such a way that students can use the content to make 
decisions either unaided or with minimal support from their 
teacher. An able student can use such charts to make decisions, 
which he or she can then justify to the teacher. For a less able 
student the teacher can ask questions, which engages the student 
with the content of the chart, so leading the student to make their 
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own decisions. Of course the best way to use such a chart 
involves annotating the chart with possible choices by drawing 
circles, adding ticks or crosses and notes. To promote such use of 
these charts they were made available as free downloads. I of 
course thought that the Nuffield Project had invented chooser 
charts. This was not the case as David Layton pointed out to me 
in his inimitably gentle but irresistible way. I remember him 
saying “I hate to rain on your parade David but I have to tell you 
that chooser charts were invented some 400 years before the 
Nuffield Project”. David was of course referring to the work of 
Christopher Polhem – the Swedish Leonardo Da Vinci – who 
developed a mechanical alphabet for educational purposes. It 
consisted of about 80 wooden models describing various basic 
elements of mechanics such as gear wheels, pinions and cams, 
combined to produce simple movements. The idea was for pupils 
to familiarise themselves with the elements of mechanics by 
‘playing’ with these models. My chooser charts were on paper but 
it did not take long for me to acknowledge Polhem and suggest 
to teachers in England that they should produce a physical 
version of the mechanisms chooser chart and display it in their 
classrooms and workshops so that their students could, as did 
students in 17th century Sweden, learn through playing with 
mechanisms. Typically Thomas has given me a short monograph 
about Christopher Polhem which included a piece on his 
mechanical alphabet. 

Thomas is always aware of the challenges facing teachers who 
wished to teach technology particularly primary teachers and I 
was delighted when he approached the Nuffield Foundation for 
permission to adapt and pilot the primary solutions materials for 
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use in Swedish schools. Although the materials unashamedly 
focused on design & making they were adapted successfully to 
incorporate Thomas’s view that technology education, even 
through designing and making, should look beyond the 
classroom. Hence we find on that part of the CETIS website 
concerned with the materials this paragraph: 

Each work begins with the children perform a number 
småuppgifter, where the first is based on the outside world, before 
they face the main task. The purpose of småuppgifterna is that 
students gradually develop skills that they need in order to carry out 
the main task. It is often about making a product or develop a 
design. After the main task is made more connections to the 
outside world in one or more sessions. The purpose of this 
partnership is to put the technology in context and highlight the 
technology around us. 

I think Thomas is intrigued by the Young Foresight project2 
which students design but do not make products and services for 
the future using new and emerging technologies as a starting 
point. This was seen as a compliment to designing and making, 
not an alternative. The Young Foresight approach identified four 
factors that teachers should encourage their students to take into 
account: 
 

                                                 
2 Barlex, D. (2012). The Young Foresight Project A UK Initiative in design 
creativity involving mentors from industry. In B. France and V. Compton 
(Ed.) Bringing Communities Together: Connecting learners with scientists or technologists. 
Rotterdam: Sense Publishers. 
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1) The technology that is available for use. This should be a 
new and/or emerging technology and be concerned 
primarily with how the new product or service will work. 
Students should not concern themselves with 
manufacture.  

2) The society in which the technology will be used. This 
will be concerned with the prevailing values of the 
society, what is thought to be important and worthwhile. 
This will govern whether a particular application of 
technology will be welcomed and supported.  

3) The needs and wants of the people who might use the 
product or service. If the product does not meet the 
needs and wants of a sufficiently large number of people 
then it will not be successful.  

4) The market they might exist or could be created for the 
products or services. Ideally, the market should one with 
the potential to grow, one that will last, and one that 
adapts to engage with developments in technology and 
changes in society.  

Using this way of thinking, unencumbered by the necessity of 
making the proposed designs, enables students to be creative and 
develop highly original, conceptual design-proposals. 
Interestingly the products students conceive are nearly always 
benign in that they promote well being, provide pleasure or are 
useful in everyday life. This indicates that given a free choice on 
what to design the students chose products and services of worth 
and acceptability to society indicating that the sort of society they 
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want is one in which people are valued and cared for. To some 
extent this may be due to the framework of justification but there 
were plenty of opportunities to develop and justify items of 
aggression and control which the students rejected. I know 
Thomas approves of such technology education practice which 
gives students a voice and reveals young people to be responsible 
responsive citizens. Perhaps there will be room in the Swedish 
Curriculum for a Young Foresight type approach.  
I’ve come to agree with Thomas that an over reliance on 
designing and making as the sole means of teaching technology is 
a serious flaw in the English curriculum. This can be redressed to 
some extent by a designing without making approach but this has 
tended to have a narrow focus albeit one that over which the 
student has considerable ownership. As a development of the 
Young Foresight project I was fortunate enough to be asked by 
Foresight to develop a curriculum unit concerned with designing 
cities of the future. This was not meant to be an exercise in 
fantasy but linked strongly to the findings of the Foresight 
Report on Intelligent Infrastructure Systems. Through this unit 
students were encouraged to examine travel patterns in their own 
locality, to develop an understanding of how these related to a 
broader UK perspective and to envisage solutions for the future. 
The intelligent city with intelligent transport systems is not that 
far away and will almost certainly exist within current school 
students’ life times. This sort of big picture thinking about 
technology strongly related to the students envisaging their 
preferred society is I think close to Thomas’s heart and his vision 
of technology education. 

As an ex-science teacher I am well aware of the pitfalls of 
considering technology as applied science. Thomas lambasts 
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those who fall into that trap without mercy and he and I have 
shared many conversations on this theme. At Thomas’s 
suggestion I was invited to sit on the FontD committee that 
advised those taking PhDs in science and technology education. 
There was great fun to be had in sorting out the difficulties 
caused by science professors supervising education PhDs. Logical 
positivism whilst useful in physics isn’t that useful in physics 
education! At the FontD sessions Thomas was always keen that I 
presented about the difference between science and technology 
and science education and technology education. It was always 
interesting to see the reaction of the students and supervisors to 
challenges to the supremacy of science education with regard to 
understanding and intervening in the made world. In the nature 
of things there were many more PhDs in science education than 
in technology education but those that did take place have led to 
significant publications in the technology education field.  

Now, towards the end of this piece I need to revisit 
Thomas’s relationship with the Nuffield secondary design & 
technology project in the light of our most recent conversations. 
As with the primary materials Thomas is considering adaptation 
to the Swedish context. Of course I’m delighted and what pleases 
me most is that I know the exercise will not be a simple 
translation. Here will be a chance to rectify the mistakes made in 
England and put the technological activity in the wider context 
provided through case studies and ensuring that some of the 
Resource Tasks mirror the småuppgifter of the primary adaptation 
and are based on the world outside school. 

And at the end of the piece I have to recall our very latest 
conversation – about STEM. Thomas invited me to present to 
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some of his colleagues about the STEM experience in England. 
The message had to be mixed. The STEM programme in 
England was dominated by science and mathematics – more a 
SM programme really. Considerable benefits accrued to both 
science and mathematics in terms of developing national 
infrastructure. This was not the case for the T and the E – always 
poor relations. Thomas is, of course, aware of this but like all of 
us in technology education realizes that it is necessary to 
collaborate with such initiatives, as there are some, albeit modest, 
financial benefits to be gained for technology education. But, 
always wily, I’m sure that Thomas’s negotiation with the STEM 
concept and those who purvey it will be characterized by 
‘supping with a long spoon!’ 
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DEVELOPING TECHNOLOGICAL 
LITERCY: A LONG AND WINDING ROAD  

Vicki Compton 
 

Introduction 
Many of my recent conversations with Thomas have been 
focused on the question - ‘why is it so hard to establish 
technology education in schooling? The sub-text of this question 
points to deeper professional anxieties around the worth of 
having technology education in schooling and, on a more 
personal level, the worth of having spent a considerable amount 
of our working lives focused on the business of trying to make it 
happen!  

Like Thomas I have spent a lot of time reflecting on all three 
of these issues. It is from these reflections I draw in the writing 
of this chapter. A chapter to reassure myself, as much as Thomas, 
that the time and energy spent on this task to date has been 
worth it. This reassurance begins with a strong assertion of the 
worth of technology as an area of learning in schooling. Being 
able to make such an assertion has resulted from years of 
personal and professional interactions with a number of national 
and international technology education colleagues, and in 
particular, inspirational conversations with Thomas himself! I 
then briefly share my views as to why something so worthwhile 
has been so hard to achieve. Finally, I turn to my experiences in 
New Zealand to discuss things we have found useful in 
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implementing technology in our schools, and which might help 
make the task easier for others. 

Technology education – a worthwhile 
undertaking! 
Technology education is a worthwhile undertaking quite simply 
because technology itself is now recognised as central to what it 
is to be human. As others have said: 

More than anything else technology creates our world. It creates 
our wealth, our economy, our very way of being.1  

The fact of the matter is that we are our technologies.2  

For individuals and communities to live well in the contemporary 
and probable future world, they will need multiple literacies of 
which technological literacy is essential. Technology 
educationalists and philosophers of technology and design 
internationally have been discussing the type of technological 
literacy required for some years now and this has resulted in a 
comprehensive body of literature. While outside the scope of this 
chapter to refer to this literature in depth, it clearly supports the 
worthiness of technology education and its role in the 
                                                 
1 Arthur, B.W. (2009), The Nature of Technology: What it is and how it evolves, Free 

press: New York, p. 10. 
 
2 Pitt, J.C. (2006), “Human Beings as Technological Artifacts”, in (ed.) J.R. 

Dakers, Defining Technological Literacy: Towards an epistemological framework, 
Palgrave Macmillan: New York, p. 141. 
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development of a critical and ethical technological literacy. As 
stated by Keirl ‘Our shared futures – that of humanity – 
ultimately depend on key ethical questions, and the technologies 
we choose to create’.3 It is vital that all members of our global 
society are aware of technical, cultural, ethical and sustainability 
dimensions of technology when making technology related 
decisions, including those to do with; the means of development, 
the nature of outcomes that could and should be developed, and 
decisions about consumption and disposal.4The type of 
technological literacy required therefore should be personally and 
socially transformative. However, Elshof’s view of the role 
technology education must play in our future is clearly qualified 
with the proviso that it ‘steps up’. That is, ‘technology education 
will be relevant to the degree it catalyses the energy and inspires 
the creativity of young people to invent what amounts to a ‘new’ 
sustainable world’.5 Such a ‘stepping up’ will require a greater 
capacity for critical thought from our citizens and Wheelahan 

                                                 
3 Keirl, S. (2006), “Ethical Technological Literacy as Democratic Curriculum 

Keystone”, in ed. J.R Dakers, Defining Technological Literacy: Towards an 
epistemological framework, New York:  Palgrave Macmillan, p. 99. 

 
4 For various author discussions relevant to these dimensions, see: Dakers, J.R, 

(ed.) (2006), Defining Technological Literacy: Towards an epistemological framework, 
New York: Palgrave Macmillan, and 

de Vries, M. (ed. )(2011), Positioning Technology Education in the Curriculum, 
International Technology Education Studies, Rotterdam: Sense Publishers. 

 
5 Elshof, L. (2011), “Technology Education: Overcoming the General Motors 

Syndrome”, in ed. M. de Vries, Positioning Technology Education in the Curriculum, 
International Technology Education Studies, Rotterdam: Sense Publishers, p. 
150. 
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argues this rests upon developing systems of meaning which 
require ‘powerful knowledge’.6  

The importance of such knowledge is reinforced by Liedman 
when warning against a flippant attitude to knowledge, ‘What is 
constantly changing shape is the reality we human beings can 
alter’ and key to living with this change is a recognition that ‘Both 
in nature and the anthropomorphic world, there is fundamental 
knowledge that endures’.7  

What is required from technology education to develop 
future technologically literate citizens is to provide students with 
key knowledge from the discipline of technology, as well as the 
capacity to imagine and the capability to act in an informed 
manner. Such knowledge is referred to as root knowledge by 
Liedman, which he describes as a vital part of every discipline as 
opposed to the rapidly shifting details or perishable knowledge, 
which he likens to the ‘leaves that fall from the tree every 
autumn’.8 

Formal education through schooling is a key mechanism for 
developing future literate citizens who can participate in ‘societies 
conversations’ and be empowered to think the ‘not-yet-thought 

                                                 
6 Wheelahan, L. (2010), Why Knowledge Matters in Curriculum: A social realist 

argument. New Studies in Critical Realism and Education, Abingdon, Oxon: 
Routledge. 

 
7 Liedman, S. (2001), An Endless Adventure: On human knowledge, Stockholm: 

Albert Bonniers Forlag, p. 13. 
 
8 Liedman, S. (2001), p. 14. 
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and unthinkable’ and to imagine alternative futures.9 If this is the 
case, technology education as a part of general education is 
indeed a worthwhile undertaking and one in fact which has clear 
implications for the nature of our continued existence as a 
species!  

So… why is it so hard?  
Some of the reason rests with the inertia of the current system, 
supported by those people currently in power who have a vested 
interest in maintaining the status quo. They may work to resist 
moves to support the majority to attain multiple literacies 
particularly those which could serve as transformative in nature 
such as the technological literacy described above. It is important 
to watch and work at both educational and political fronts, 
whenever possible. However, this barrier is similar to that facing 
any reform agenda and is not of particular relevance to my 
discussion in this chapter.  

The more pertinent, and I think greater barrier to the 
successful implementation of technology to date, is the lack of 
clarity and/or detail of the technology education venture both 
within countries and as an international collective, and the impact 
this has had on teacher confidence and competence. This lack 
was not intentional, but rather the consequence of our 
immaturity in understanding technology as a new area of learning. 
As each country published new technology curricula, their 
respective teachers were given the task of implementing 
technology programmes based on relatively vague descriptions of 

                                                 
9 Wheelahan, L. (2010), p. 2, drawing from Bernstein 2000. 
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learning outcomes and little pedagogical support. We have 
expected teachers to ‘just know’ what to teach, even though we 
were unable to explain clearly enough what the ‘root’ knowledge 
was, how it progresses and how it could be supported by a wide 
range of ‘leaf’ knowledge as required. As a result, they all too 
often became lost in the foliage. I believe we never quite realised 
that developing a technological way of thinking and viewing the 
world was such a time consuming and difficult thing to do! We 
have asked teachers to use and teach a new system of meaning 
not previously available within traditional school culture. We 
have expected them to increase students’ capacity to be critical 
and reflective while at the same time developing difficult 
concepts and sophisticated types of reasoning often not 
encountered or valued in other school subjects. In short, we 
asked too much, too early, and with too little support.  

However, I believe technology education is ‘coming of age’ 
and we are now in the position to better articulate curricula and 
to support the implementation process. So, while I acknowledge 
establishing technology in schooling is still hard, I contend it is 
not too hard and we should look forward to greater success in the 
near future.  

Making it easier… 
I think three key aspects are important in making the 
implementation of technology in schooling easier than it has been 
to date. They are: the recognition of the development of 
technological literacy as a cumulative journey; the clear 
articulation of this journey’s purpose, direction and milestones 
along the way; and the embedding of technology specific learning 
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in contemporary models of learning that will support teachers to 
develop their technological subject matter and pedagogical 
content knowledge so they can become more effective guides 
along the way.  

Journey metaphor 
Viewing the development of technological literacy as a 
cumulative journey rather than a destination to be arrived at 
through isolated learning ‘events’ is an important first step in 
support of establishing technology in schooling. Any journey 
benefits from adequate time and resources, including 
knowledgeable people working together to create appropriate 
interest-led pathways leading in the same overall direction. The 
earlier in a young person’s life such a journey is embarked upon 
the better. Therefore early childhood and primary education 
experiences in technology are key in providing foundational 
learning for students to build on as their journey progresses into 
secondary schooling. The more ‘seamless’ the transitions in 
educational programmes the easier the journey will be for the 
students. This requires teachers at different stages of the 
schooling sector must understand the journey as a whole, and 
recognise the critical part they play as part of that whole. 

In the introduction of a new area of learning, it is inevitable 
that older students will have missed opportunities to lay these 
foundations.  It has been my experience that the common 
phenomena of ignoring this lack of prior experience and learning,  
and expecting students to still achieve at what are considered ‘age 
related’ milestones, puts all future learning at risk and results in a 
superficial and non-critical technological literacy, as well as often 
causing student disengagement and teacher frustration. This is a 
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situation most easily remedied through the application of 
contemporary learning theory, by identifying what students 
currently know and can do, and providing appropriate next step 
learning. While older students will invariably move through the 
various progressive milestones towards technological literacy 
more quickly, the early milestones are critical to dispelling 
misconceptions and enabling the type of literacy we hope to 
support all students to achieve by the end of their schooling.  

To better explain the second and third aspects I will turn to 
specific examples from New Zealand. 

Increased clarity of purpose, directions, and milestones 
Technology has been a compulsory part of New Zealand 
schooling since 1999. It was initially guided by the 1995 
Technology in the New Zealand Curriculum document10 and 
showed a strong emphasis on ‘technological practice’. The 
overarching aim of this curriculum was that students would 
develop a technological literacy as defined by being able to 
undertake their own technological development work. That is, 
they would become progressively more able to undertake their 
own research to establish a need or opportunity, generate 
possible design ideas, select one or more of these to take into 
production and evaluate these in terms of their technical 
feasibility and social acceptability.  While a focus on historical and 
social awareness was encouraged, this was largely measured 
through its impact on the students’ own technological practices.  

                                                 
10 Ministry of Education (1995) Technology in the New Zealand Curriculum, 
Wellington: Learning Media. 
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Little implementation support was provided and teachers were 
largely left on their own to ‘decipher’ the broad achievement 
objectives written in a strange new language that described 
learning at eight progressive levels of the New Zealand 
curriculum11.  As reported in the national stocktake undertaken in 
2004, the majority of teachers in both the primary and secondary 
sector found implementing this curriculum very difficult. 

The revised technology curriculum, as outlined in the New 
Zealand Curriculum (Ministry of Education, 2007), presented a 
very different face. The aim of technological literacy was 
expanded to encompass technological knowledge, and the nature 
of technology, alongside technological practice. The key driver 
behind this change was to increase the breadth, depth and 
criticality of students’ developing technological literacy and to 
ensure its purpose more closely aligned with that articulated by 
international authors. New Zealand based research informed the 
development of the three strands and key components of 
technology.12The components represent the ‘root’ knowledge and 
practices of the discipline of technology. These are as follow: 

                                                 
11 The New Zealand Curriculum Framework currently differentiates 8 levels of 
learning across years 1-13. These are loosely aligned to two years of learning 
from levels 1-5 and then single years from levels 6-8. However, it is 
acknowledged that students’ progress at different rates, and as such, any age-
level relationships are indicative only. 
12 Compton V.J., and France B. (2007), “Redefining Technological Literacy in  
New Zealand: From concepts to curriculum constructs”. Paper presented at 
the Pupils’ Attitudes Towards Technology (PATT) International Design &  
Technology Education Conference: Teaching and Learning Technological  
Literacy in the Classroom. 21 – 25 June 2007, Glasgow, Scotland. Published in  
conference proceedings, p. 260-272.  
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This research and an additional five years of classroom based 
research has informed the development of a number of 
curriculum support tools. These tools include a series of papers 
that provide an explanation of each component and a set of 
Indicators of Progression that provide guidance to teachers about the 
focus for their teaching of each component and a description of 
what they can expect their students to know and do from level 1 
through to level 8.  The Indicators of Progression were developed 
from student data and therefore allow teachers to see what these 
components look like as student understanding and capability 
progresses. The Explanatory Papers are available at the Technology 
Online web page at The NZ Ministry of Education home page.13 

                                                                                                       
 
13 See References page: http://technology.tki.org.nz/Curriculum-
Support/Explanatory-Papers.  
 

http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Explanatory-Papers
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Explanatory-Papers
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 These indicators are further supported by learning progression 
diagrams that provide a more visual description of how learning 
occurs for students within each component as their 
understanding or capability increases.14 The papers, Indicators of 
Progression, and learning progression diagrams provide a clear 
direction and detailed milestones for teachers. This was an 
attempt to make it easier for teachers to identify what they should 
teach, support their diagnostic assessment of students and 
encourage a manageable framework for formative and summative 
assessment.  

The 2007 technology curriculum, alongside the curriculum 
support tools outlined above, serve to help teachers develop the 
technology ‘root’ knowledge and practices that they were 
previously struggling to achieve. Evidence of the usefulness of 
these tools is currently being gathered as part of New Zealand 
Ministry of Education funded research as discussed elsewhere.15 

                                                                                                       
And the Indicators of progression are available at 
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-
Progression/Achievement-Objectives/Technological-Knowledge; 
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-
Progression/Achievement-Objectives/Nature-of-Technology; 
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-
Progression/Achievement-Objectives/Technological-Practice). 
 
14 Available at http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Progression-
Diagrams). 
15 Compton, V. J., Compton. A., and Patterson M. (2012a) “Reading 

Technological Artifacts: Does technology education help?”, in proceedings 
of the joint KTH/PATT 26 conference, Technology Education in the 21st 
Century pp 126-134, Stockholm, June 26 -30.;   

http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-Progression/Achievement-Objectives/Technological-Knowledge
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-Progression/Achievement-Objectives/Technological-Knowledge
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-Progression/Achievement-Objectives/Nature-of-Technology
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-Progression/Achievement-Objectives/Nature-of-Technology
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-Progression/Achievement-Objectives/Technological-Practice
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Indicators-of-Progression/Achievement-Objectives/Technological-Practice
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Progression-Diagrams
http://technology.tki.org.nz/Curriculum-Support/Progression-Diagrams
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(Compton, Compton & Patterson, 2012a; Compton, Compton & 
Patterson, 2012b; Patterson, Black, Compton & Compton, 2012). 
 
Employing a contemporary model learning 
To support the development of teachers’ pedagogical content 
knowledge in the research to support the implementation of the 
2007 curriculum project we used the Model of Domain Learning 
(MDL).16The MDL was developed to explore and explain how 
academic learning occurs in schooling domains and arose out of 
the well documented problems with translating ‘expert/novice’ 
theory and research into educational practice in schools. The 
MDL brings together cognitive, motivational and affective 
factors to describe learning as a journey full of ‘subtle and 
significant transformations’ and embedded in the ‘complex, 
multifaceted, and dynamic nature of formal schooling’ 
(Alexander, 2003). In the MDL, students are described as moving 

                                                                                                       
Compton, V. J., Compton. A., and Patterson M. (2012b), “Student 

Understanding of the Relationship between Fit for Purpose and Good 
Design: Does it matter for technological literacy?”, in proceedings of the 7th 
biennial international conference on technology education research. 
Explorations of best practice in Technology, Design & Engineering 
Education, 5-8 December 2012, Crowne Plaza Hotel Surfers Paradise, Gold 
Coast, Queensland, Australia, vol One, pp. 69-78.;  

Patterson, M., Black, J., Compton, V., & Compton, A. (2012), “Aspiring to be 
the best: The impact of research on the teaching of technology”, in  
proceedings of the joint KTH/PATT 26, Technology Education in the 21st 
Century, pp. 382-390, Stockholm, June 26 -30. 

 
16 Alexander, P. A. (2003),“The development of expertise: The journey  
from acclimation to proficiency”, Educational Researcher, 32(8), pp. 10-14. 
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through three stages in their learning journey.  These stages are 
acclimation, competence and proficiency.  

The MDL identifies three ‘seeds of development’ that 
underpin and interact within each stage. These are: 
 

• Subject matter –both domain and topic knowledge. 
• Strategic Processing – use of surface level and deep 

processing strategies. 
• Motivational Interest/– Individual interests 

(general/professional) and situational.17 

The domain knowledge in technology is the ‘root’ knowledge and 
practices referred to above. Topic knowledge is like the ‘leaves’, 
being the specific knowledge required for students to succeed in 
particular contexts. This knowledge may be highly transient and 
contested.  

Strategic processing in the domain of technology, as with any 
other domain, is strongly linked to the level of domain and topic 
knowledge. As explained by Alexander ‘surface-level strategies 
allow learners to function when content is unfamiliar, or task 
demands are novel or complex, whereas deep-processing 
strategies permit learners to query the message in a more critical, 
analytic manner’ and can only be used effectively and efficiently 
when students have sufficient domain and/or topic knowledge to 
employ them. 18  
                                                 
17 Ibid., p. 11. 
 
18 Ibid., p. 11-14. 
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The final aspect, motivational interest, is of particular 
relevance in the domain of technology.   As pointed out by 
Liedman, ‘Every learning process comprises resistance – interest 
is the only thing that causes us to disregard the resistance and 
press on’.19Technologies, particularly emerging and/or disruptive 
technologies can be largely relied on to engender situational 
interest at the very least. Many students, even the very young, 
show a deep individual interest in technologies and often exhibit 
far more topic knowledge related to these than their teachers! 
Such technologies and student interest, can be usefully exploited 
in technology education, and used to motivate the learning of 
domain knowledge (and additional topic knowledge) as students’ 
journey through the stages of acclimation and competence.  

Conclusion 
Providing the opportunity for students to progress their 
understanding and capability in technology in a seamless fashion 
from early childhood through to the end of compulsory 
schooling, would seem to provide the best way to realise the 
potential of technology education and what it can offer students 
by way of developing technological literacy. Our experiences in 
implementing the initial technology curriculum in New Zealand 
clearly show that a lack of clarity and support creates in a task too 
hard for teachers to perform successfully.  The new technology 
curriculum in New Zealand and its associated support tools have 
attempted to address this by clearly communicating root 
knowledge and practices and supporting teachers with classroom-

                                                 
19 Liedman, S. (2001), p. 22. 
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based research guidance as to what this actually looks like as 
students’ progress in their learning. Employing the MDL has also 
provided an effective basis for helping teacher mediate their 
developing technology subject matter knowledge into more 
effective technology pedagogical content knowledge. 
While still in the early phases of implementation, there is already 
evidence to suggest that this is making it easier for teachers to 
implement technology in their classroom and create coherent 
school-wide technology programmes. In so doing, these teachers 
are supporting their students to begin a journey towards 
developing a deep broad and critical technological literacy. This is 
a technological literacy that should empower them as future 
citizens to contribute to society’s conversations, and collectively 
support a society that develops sustainable ethical technologies 
that maintain and begin to re-create the made world in harmony 
with the social and natural world.  

As technology educators in New Zealand and internationally, 
we still have a way to go on our long and winding road towards 
establishing technology in schooling. I believe we have made 
good progress and we now have an international group of 
colleagues and resources to provide support as we continue on. 
One thing is certain –‘the music is right’… and ‘we can’t stop 
now’!20 
 

                                                 
20 Derived from the lyrics of Chris Barber … a man dear to Thomas’ heart! 
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UNDERSTANDING TECHNOLOGY: 
STRUCTURE AND FUNCTION 

Marc J. de Vries 

 

Introduction 
Herewith I happily fulfill the editors’ request to write a chapter 
for a vänbok for Thomas Ginner. My acquaintance with him is 
truly a longstanding one and through the years I have come to 
appreciate him both as a colleague who has done a tremendous 
lot for technology education in Sweden, as well as for his warm 
and friendly character. I reckon him among my precious friends. 

I am grateful to Thomas for his contributions to the Pupils’ 
Attitude Towards Technology (PATT) series of international 
conferences. Thomas organized two: one in Linköping in 1996 
and the second one in Stockholm, with Jonas Hallström and 
Magnus Hultén. The last one, held in 2012, served more or less 
as his international ‘farewell conference’ and was a great success. 

One of his concerns about which I had contacts with him is 
the scholarly basis for technology education.1 Not only was 
                                                 
1 Ginner, T. (1996), ”Teknik som skolämne”, in eds. T. Ginner and G.  
Mattson,  Teknik i skolan. Perspektiv på teknikämnet och tekniken, Lund:  
Studentlitteratur;  
Ginner, T. and Hallström, J. (2006), ”Inledning – ett teknikdidaktiskt  forsk- 
ningsfält“, in Forskningskonferensen ”Styrdokument och klassrums-verklighet 
i skolans teknikundervisning”, Norrköping 20-21 mars 2006: CETIS. 
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Thomas responsible for a substantial growth in Ph.D. studies on 
technology education in Sweden, but also he invited me several 
times to come over and present my ideas about it. We agreed on 
the fact that a good understanding of technology requires an 
insight into at least two basic concepts, namely ‘structure’ and 
‘function’. These two are closely related, as I hope to argue in this 
chapter. My contribution is a personal tribute to Thomas’ 
important accomplishments in technology education. 

Concepts in technology education 
For a long time, learning concepts was not seen as something 
relevant for technology education. Technology education in many 
countries grew out of a craft-oriented subject, in most cases with 
considerably less pedagogical underpinnings than Sloyd. More 
recently, though, an awareness of the importance of a more 
theoretical, cognitive component for technology education 
emerged.2As a consequence, an interest grew into the philosophy 
of technology, as it was evident that this academic discipline 
could well serve as a source of inspiration for building a 
theoretical framework for technology education.3  

Some years ago, a Delphi study was done to seek a group of 
international experts’ advice on the set of basic concepts that they 

                                                 
2 Vries, M.J. de (2009), “The Developing Field of Technology Education: An 
Introduction”, in eds. A.  Jones and M.J. de Vries, International Handbook of 
Research and Development in Technology Education. Rotterdam/Taipei: Sense 
Publishers, pp. 1-12. 
3 Vries, M.J. de (2005), Teaching About Technology. An Introduction to the Philosophy 
of Technology for Non-Philosophers. Dordrecht: Springer. 



158 
 

thought were most relevant for technology education. The 
purpose of this study was to identify core concepts that could be 
used to structure a curriculum for technology and engineering 
education. About 35 experts from technology education, 
engineering education and philosophy of technology participated 
in this study. The outcome of that study was that the following 
five concepts were basic for technology education: design-as-a-
verb (‘designing’), systems, modeling, resources and values.4 
Design-as-a-verb entails such sub-concepts as optimizing, set of 
criteria and trade-off. The main three categories of resources are 
materials, energy and information. Under the systems concept we 
find sub-concepts like artifact, function, structure, feedback. 
Evidently, systems are a concept that has already been used to 
structure curricula. In the USA, several textbooks are organised 
around this concept. Systems can be seen as a descriptor for the 
nature of more or less complicated artifacts. Artifacts are objects 
that work because its parts cooperate in some way or other. 
There are, of course, single-part artifacts, but in our modern 
society most artifacts we seen around us are more complex and 
for that reason it makes sense to describe them as systems. 
Artifacts in general are an important concept in technology and 
engineering (education). Therefore it is worthwhile to investigate 
how artifacts can be conceptualised. That is what I want to do in 
this chapter. 
                                                 
4 Rossouw, A., Hacker, M. and Vries, M.J. de (2011), “Concepts and contexts 
in engineering and technology education: an international and interdisciplinary 
Delphi study”, International Journal of Technology and Design Education, vol 21(4), 
pp. 409-424. 
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Artifact-related concepts 
Artifacts play a vital role in technology education. Not only are 
they the outcome of a design activity, but also they are the 
expressions of technology that we find everywhere around us. 
Therefore, a good understanding of the nature of artifacts is a 
crucial component of technological literacy. This term is used 
since the Nineteen-seventies to indicate the knowledge, 
capabilities and attitudes that all citizens need to live in a 
technological world in such a way that they master the 
technology rather than the other way round. Most of us do not 
get to see the process of technology (the designing and making). 
What we are confronted with are the outcomes of such 
processes, the artifacts. Technological literacy therefore to a large 
extent means that we should have a basic insight into what these 
artifacts are and do, and how to deal with them in a sophisticated 
way. In the Delft University of Technology philosophy of 
technology group, an approach for understanding artifacts has 
been developed under the title: The Dual Nature of Artifacts. 
This is an attractive approach from an educational point of view 
because it very much brings down the understanding of artifacts 
to the most fundamental components. Once people have 
developed an understanding of those, we can move on to a more 
detailed understanding. 

In this approach, artifacts are conceptualized by defining two 
different ways of describing them. Those two ways are not 
reducible to each other, and the combination of both is necessary 
to get a full understanding of the artifact. The first way of 
describing an artifact is its structural or physical nature. It tells us 
all the characteristics that are inherent to the artifact, such as its 
size, color, number of parts, weight, mechanical properties, 
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chemical properties, etcetera. These are the characteristics that do 
not need a user for their existence. The artifact has them, 
independently of what we think of them. This is not the case with 
the other way of describing the nature of the artifact, namely the 
functional nature. This description is user-dependent. One 
person may tell that the object on the table is a screwdriver; 
another person may claim that it is a paperweight. This nature 
does not tell us what the object actually does, but what it is 
supposed to do. Even when a screwdriver is on the table, idle, it 
is still a screwdriver. The car in the garage is still a car, even 
though it cannot take us from A to B, which is the reason why 
we call it a car. 

Designers know by experience that one description of the 
artifact cannot be derived from or reduced to the other. That is 
the case because there is more than one way to realize a desired 
functional nature in a designed structural or physical nature and 
vice versa one structural or physical nature can be used for 
realizing very different functions. What designers do is reason 
back and forth between the desired functional nature, as 
expressed in the list of requirements, and possible 
structural/physical realizations. In order to do that they need at 
least three types of knowledge: knowledge of the 
structural/physical nature (e.g., knowledge of shape and material 
properties), knowledge of the functional structure (e.g., 
knowledge of what it means for an artifact to be a photocopier), 
and knowledge of the relations between structural/physical and 
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functional nature (e.g., knowledge that this material/shape is 
suitable for that function). 5 

Learning about artifacts 
One of the problems we face when teaching about artifacts is 
that we do not know much yet about pupils’ preconceptions. 
How do they see artifacts? Do they have some awareness of the 
two sides of artifacts as we described them above? Or do they, 
perhaps, intuitively only recognize one of these sides; and if so, 
which one is that? The same questions can be ask concerning 
teachers: how do they see artifacts?6 Questions like this are very 
relevant when we believe that all learning is somehow 
reconstructing beliefs that we hold because we learnt them ‘on 
the street’. If we ignore such ‘street images’ and only add a 
‘school image’ next to that, there is a fair chance that pupils will 
behave nicely in school and talk about artifacts as we tell them, 
and as soon as they are back on the street fall back into their 
intuitive beliefs. There is ample research in science education that 
showed that this is likely to happen when we fail to create 
cognitive conflicts in which the ‘street image’ is confronted with 
reality and fails to work. This does not mean the ‘street image’ is 
always wrong. There are good reasons why we hold it, namely 

                                                 
5 Vries, M.J. de (2006), “Technological Knowledge and Artifacts: An 
Analytical View”, in ed. J. Dakers, Defining Technological Literacy. Towards an 
Epistemological Framework, New York: Palgrave MacMillan, pp. 17-30. 

6 Frederik, I., Sonneveld, W. and Vries, M.J. de (2011), ‘Teaching and learning 
the nature of technical artifacts’, International Journal of Technology and Design 
Education, vol 21(3), pp. 277-290. 
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that for most everyday life situations it works. That should make 
us a bit modest in using the word ‘misconception’ to identify 
such practice-based intuitive notions. They fail, however, when 
we want to apply them to a wider variety of situations, and this is 
precisely the purpose of theoretical concepts, both in science and 
in technology. 

Learning concepts has proven to be difficult. That is 
understandable because we never see these concepts in practice. 
One of the concepts in the Delphi research list was ‘systems’ (see 
also Klasander 2010 for the relevance of this concept for 
technology education). What we see is cars, mobile phones, 
computers, buildings, not ‘systems’. It takes time for us to learn 
that all the artifacts we see around us have certain characteristics 
in common that we use to define a concept called ‘system’. Even 
when we know what a ‘system’ is, it is sometimes hard to 
recognize it in a concrete artifact, because in each and every 
artifact this concepts takes a somewhat different shape because 
the characteristics that are common for all systems are then 
mixed with characteristics that are specific for the car, the mobile 
phone, the computer or the building. Learning concepts 
therefore requires that we learn to separate the common 
characteristics from the context-specific characteristics. One 
could illustrate that by using the metaphor of the chameleon. 
First time we meet one, it sits near the water and is blue. So we 
develop the idea that the chameleon is a blue animal with a long 
tongue. The next one we see sits in the grass. We do not 
recognize it as a chameleon as it is not blue. Yet it does have the 
long tongue. Then we see a third one on a red tiled roof and it is 
red, but has this same long tongue as the previous two had. 
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Gradually we start realizing that it is the tongue rather than the 
color that makes the chameleon a chameleon. Once we know 
that, we recognize more easily that the grey animal sitting on the 
asphalt road with the long tongue is again a chameleon. 

Design as a pedagogy for teaching about 
artifacts 
One pedagogy that is particularly rich for learning about artifacts 
is designing them. In the first place, designing offers 
opportunities for create cognitive conflicts between intuitive 
beliefs and technological knowledge. When I design my boat 
based on wrong beliefs about floating and sinking, and my boat 
sinks, obviously there is something wrong with my ‘street image’ 
and my motivation to get the boat floating makes me prepared to 
rethink these intuitive notions I have held so far. In the second 
place, in a design situation I never use the concept in isolation, 
but always in combination with other concepts. That means that 
what I learn is a network of concepts rather than a set of isolated 
concepts, and that is exactly what we want in education. In the 
third place, designing is a basic concept itself that is also worth 
learning in technology education, so I strike two aims in one 
time. Fourthly, a series of design activities allows one to see the 
same concept in different contexts. Then it serves as what is 
called a ‘practice’ in the concept-context approach, that says that 
concepts should be learnt in a series of concrete contexts and the 
best contexts are those in which pupils are engaged in activities 
that make sense to them. Design activities can be such activities, 
when properly chosen. 
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Conclusion 
Learning about artifacts is an important element in technological 
literacy. The most basic way to get to know artifacts is to 
recognize their structural/physical nature and their functional 
nature. In design activities we learn to link the two natures. When 
properly arranged design activities can stimulate a deep and 
versatile understanding of artifact-related concepts. Educational 
research is needed to find out how this can be realized best. 
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AUTO/BIOGRAPHIES AND 
DEMOCRATIC TECHNOLOGIES AT THE 

CROSSROADS 

Steve Keirl 
 
It seems to me that Thomas Ginner is a special kind of beast – a rare and 
necessary beast - a man of many worthy attributes and many talents which 
combine to have given the international (Design and) Technology Education 
community an esteemed and valued colleague. 

 
As I offer this contribution I draw on the little I know of this man: of jazz; 
of films of a certain persuasion; of generous, caring and hospitable spirit; who 
climbed bridges in his youth; who can lead the singing of ‘Land or Hope and 
Glory’ as well as ‘Rule Britannia’ (as one does); a multi-linguist; a man who 
has a couple of projects coming his way (what retirement?); who appreciates 
Les Barker; a man of the WEA; a football-lover who introduced me to The 
Old Man’s Mixture; and, above all, a man of and for people, of and for 
democracy, and a man well aware that education is about both people and 
democracy long before it is about profit, globalisation and exploitation. 
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Conclusion . . . 
The conclusion I have come to is that our challenges remain both 
huge yet attainable. While, on the one hand, there is plenty of 
evidence of why we need strong technology education for strong 
technological democracy, on the other we can never be sure that 
the necessary vigilance and energy can be maintained for the 
achievement of our educational and democratic goals.  Thus the 
complexity of the task must be recognised with a spirit of 
pragmatism and optimism.  Philosophically put, the material 
meets the ideal in our endeavours. 

Lanes, traffic control and crossings 
Ginner is, of course, a Swedish classic and the Old Man’s Mixture 
that follows should be accompanied by some jazz, which as the 
socialist historian has it…  
 

…was a minority art, practised by a minority and appealing to a public 
much smaller than the public for classical music.  In the early days…the 
main problem for enthusiasts was to discover the few needles of ‘hot’ 
jazz in the enormous haystack of vaguely rhythmic dance music, to find 
ways of defining what distinguished the real stuff from the surrounding 
sweet or syncopated dross, and to defend it against philistines who would 
not see the difference.1  

 

                                                 
1 Hobsbawm, E., (1998a-c), in Uncommon People: resistance, rebellion and 
 jazz, Weidenfeld and Nicolson, London. 1998a, ‘The People’s Swing’ p. 275.   
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Much is the case in Technology Education where we have 
haystacks in our field that warrant (re)searching.  Not only is this 
enormous task taken on by a few but it is done so in the shadows 
of ‘orthodoxies of ignorance’ that powerfully influence 
technology education. As curricula worldwide continue to dance 
to vaguely (similar) rhythmic tunes, finding and advocating ‘the 
real stuff’ of what technology education could be invites us to 
consider ‘roads not taken.’  As Frost reminds us, if we want to 
find the difference, we do well to consider our options. 
 

I took the one less travelled by. 
And that has made all the difference.2 

Memory lanes… 
I imagine that a time of retirement is a time to reflect – to 
contextualise the adventures ahead against times past and to 
wander amongst memories, experiences and, towards the future, 
to entertain possibilities. 

 
An ordinary day (excerpt) 
I took my mind on a walk 
Or my mind took me a walk – 
Whichever was the truth of it… 
 
…and my mind observed to me, 

                                                 
2  Frost, R. (2001), ‘The road not taken’, in Robert Frost, Selected Poems, New  
York: Gramercy Books, p. 163. 
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or I to it, how ordinary 
extraordinary things are or 
how extraordinary ordinary 
things are, like the nature of the mind 
and the process of observing.3 
 

I grew up in a village originally isolated from, but subsequently 
appended to, Sunderland in the north-east of England.  Although 
the village was a rural one, its neighbours had coalmines and the 
area in general has a rich industrial history with accompanying 
strong traditions of trade unionism and self-education amongst 
the workers.  At eighteen I left the village for college in ‘the 
south’ and a year later a lecturer took a group of us to see a new 
film in London: Ådalen 31.  (My grandfather [b.1890], an 
independent craftsman but with a quiet respect for the unions, 
was a shoemaker and a very practical and self-taught individual.  
To my knowledge he didn’t fit Hobsbawm’s historical account of 
shoemakers in several European settings: ‘The political radicalism 
of nineteenth-century shoemakers is proverbial.’4 Perhaps there’s 
an Anglo-Swedish study of craft-based democracy and education 
here.) 

In the village, the ‘main road’ (as we called it) headed 
downhill and then up and away.  The road’s proper name 
referred to the city to which it was headed.  In the dip, two ‘lanes’ 

                                                 
3  MacCaig, N. (1993), ‘An ordinary day’, in Norman MacCaig: Collected Poems, 
London: Chatto & Windus, p. 154. 
4  Hobsbawm, E., (1998a-c), in Uncommon People: resistance, rebellion and 
jazz, Weidenfeld and Nicolson, London. 1998b, ‘Political Shoemakers’ p. 19. 
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(denoting their lesser status) joined the main road.  One, as with 
the main road, was named after the next village.  The other, 
despite also heading to an adjacent village, was named after some 
of its raucous occupants: Crow Lane.  Such are the vagaries of 
naming our technologies.  Diversity is acceptable.   

Despite an offset arrangement we referred to the meeting of 
the two subsidiaries with the ‘through’ main road as ‘the 
crossroads’.  Not untypical of an English village, the four corners 
housed a shop, a blacksmith’s forge (before my time), a chapel, 
and a pub – all needs thus being catered for.  The rest of the 
village.5 hung off these.   

In early days, these technologies of the village would have 
developed in a gradual unfolding, haphazard and evolutionary 
way. (Today, Kurzweil suggests that technology is ‘evolution by 
other means’.)6  In time, planners, engineers and ‘outsiders’ 
would bring revolutionary disruptions with, first, traffic lights 
then a complete new road layout and roundabout.  Crow Lane 
would return to its sleepy status – as far as the residents would 
allow – while its opposite number had a new road for a couple of 
hundred metres until the bend round the stubbornly resistant old 
farmhouse dictated ‘no change here’.  As children, we’d delight in 
jumping on the rubber pressure pads in the roads to activate the 
pneumatic switching of the traffic lights.   

                                                 
5  After the Australian poet Judith Wright (1973), ‘Habitat’, in Alive: Poems 
1971-72, Sydney: Angus & Robertson, p. 1. 
6  Kurzweil, R.. (1999), The Age of Spiritual Machines: When computers exceed human 
intelligence, St Leonards, N.S.W: Allen & Unwin, p.17. 
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Was there a sense in which the crossroads took a new 
identity, a now-unified purpose, when the traffic lights arrived?  
Did order become the norm?  Was congestion exchanged for 
(interrupted) flow?  In turn, was flow ‘improved’ with the arrival 
of the large roundabout? Well, yes – for the cars…  With the new 
layout came new pedestrian challenges, ‘refuges’, navigating five 
‘feeder’-roads (was it now a voracious monster?), pedestrian 
crossings, and new signage and line-markings.  As ever, despite 
newly ‘designed’ pathways, people trod the old, or more direct, 
ones across the newly grassed layouts.  In short, what were the 
comparative democratics of the respective configurations? 

In my youth, a telegraph pole on the corner with the shop 
carried an electric clock – very 1930s from what I recall.  It was at 
this spot “at the crossroads” just before midnight every New 
Year’s Eve that my grandfather would meet with some other old 
men.  I was invited/taken along a couple of times.  Grandad and 
I would walk the short distance from his house, hands would be 
shaken and, apart from brief comments about the bitter weather, 
nothing else would be said.  Then, at midnight, hipflasks would 
be drawn and the only words spoken: “Absent friends”.  The last 
time I went there were only three of them.  Ten minutes of 
virtual silence, the crossroads, and a toast, were what these men 
shared with two wars. 

Traffic light miscellany… 
The technological lineage of traffic lights traces from 19th Century 
railways to ‘…the 1990s…(when they became) coordinated by a 
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central control using camera surveillance and computers…’.7 
While every iteration would carry related democratic issues few of 
these were ever articulated being left, as happens, to historians 
and sociologists to unpack.  Today, are we wiser to the anti-
democratics of surveillance, identity-shaping and ‘progress’ that 
come with our traffic technologies?  Perhaps we can rely on 
human creativity to loosen things up a bit… Traffic light stories 
and opportunities abound. 

Mauri people call their home (New Zealand) ‘the land of the 
long white cloud.’  There is a parallel in Adelaide where super-
cautious drivers give the speed limit a 10% discount and accept 
an excess of traffic lights many of which only allow one (of 
perhaps four) sets of traffic to move at once.  The appearance of 
a green light often comes as a surprise.  This is ‘the land of the 
long red light’ and a vacuum flask and sandwiches are de rigeur for 
anything over a five-kilometre trip.  The city does sport a number 
of roundabouts but these remain something of a democratic 
puzzle to the drivers – being given the freedom to act can mean 
responsibility too! 

Rae, a folk musician, practices her flute at Adelaide’s red 
lights.  Elsewhere, one old man was sitting at the lights near 
home but, sadly, didn’t recognise where he was and didn’t know 
which way to turn.  Dementia was setting in and, he decided, that 
was to be the last day he drove.   Traffic lights allow enterprising 
people to wash screens and sell newspapers and flowers.  In 
Sweden, even the cycle lanes have their own lights.  This, linked 

                                                 
7  Hillman, D. & Gibbs, D. (1998), Century Makers, London: Weidenfield & 
Nicolson, p. 41. 
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with the lanes being one-way (in the opposite direction to that 
which some visitors are accustomed) helps cyclists lower the 
British population.   In school, traffic light sequencing is a 
favourite for teaching children simple computer programming 
while, outdoors, children can delight in the modern-day 
equivalent of pneumatic pressure-pad-stamping by pressing a 
button to stop the traffic and then running away.  Meanwhile, 
traffic lights are a favourite in adult domination games.  Whilst 
the dominatrix/tor or ‘top’ ostensibly has the control it is 
ultimately the slave, sub, or ‘bottom’ who operates the 
metaphorical lights.  

Hage (2003) offers ‘A concluding fable: the gift of care or the 
ethics of pedestrian crossings’ and cites a late 1970s Lebanese 
refugee who, as a result of the deaths of close relatives just days 
before departure, arrived in his new country literally shell-
shocked: 

I was often found crossing the street over there (indicating)…I 
developed a liking for pedestrian crossings (laughing)!  I spent 
hours crossing them and crossing them again.  I loved the moment 
cars stopped for me!  It made me feel important!  I thought it was 
magical!  Can you imagine this happening in Beirut?...  They joked 
that I wouldn’t leave Australia because of the pedestrian 
crossings…’8   

A British anarchist once told me of his anger over a road (two 
lanes in each direction with a dividing fence) being built to reduce 

                                                 
8  Hage, G. (2003), Against Paranoid Nationalism: Searching for hope in a 
shrinking society, Annandale, NSW: Pluto Press, p. 144. 
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the driving time between two towns.  This ‘improvement’ now 
separated his elderly mother from her short walk via the 
pedestrian crossing to the local shop.  The ‘solution’ was to build 
a pedestrian footbridge with ramps so lengthy that that walk over 
the bridge was not only a climb but also three times the original 
walk.  There was no consultation. 

It is a kind of democratic choice to (illegally) ‘disobey’ the red 
and green walk/don’t-walk icons of pedestrian lights.  I once saw 
a frail old lady abruptly turn off the footpath and head across 
four lanes of moving vehicles with no other safeguard than her 
rolled-up umbrella waving in the air at the traffic.  Several near-
accidents (few with her) later she reached the other side.  
“Pedestrian-craft” observed my companion.  Or was it anarchy?  
In Vancouver, I believe she’d be protected by law.   

Crossroad imaginings… 
Just as Grandad’s men met at the crossroads so stories, histories 
and new imaginings grow.  Our technologies, democratically 
conceived or otherwise, cannot tell the whole tale and we 
(en)trust to new futures by extending pasts.  Consider the trading 
of souls for musical prowess.  The folk-blues genre resonates 
with the story that bluesman Robert Leroy Johnson (1911-1938) 
made a pact to meet with the Devil at the crossroads to exchange 
his soul for guitar virtuosity.  Although there is no ‘evidence’ of 
the event, the mythology lives on right through Clapton and 
Cream and the Crossroads movie of 1986.9  Thus, the Faustian 

                                                 
9 Hill, W., (Dir.) (1986), Crossroads, Columbia Pictures, Culver City, CA.   
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bargains so often used to portray the compromises that come 
with technologies also haunt technique. 

I muse on the idea of a meeting of four individuals – all 
inventors and, in their ways, resistors of orthodoxy.  Christopher 
Polhem (1661 – 1751), John Harrison (1693 – 1776), Tom Paine 
(1737 – 1809) and Thomas Jefferson (1743 – 1826) had seven 
common years of life and the more one learns of them the more 
one imagines possible conversations and potentially different 
worlds resulting.  Polhem, ‘the Leonardo of the north’, deserves 
to be much more fully celebrated beyond Sweden.  Harrison 
laboured equally with his clocks as he did with the orthodoxies of 
ignorance of the day (eg that the answer to the longitude problem 
lay somehow in the stars).  Even today, publishers describe the 
story as ‘the greatest scientific (sic) problem of his time’10 when it 
was one of serious design, technology and technique. 

The attributes of Tom Paine are many.11 Apprenticed as a 
corset-maker he designed and built bridges one of which, at 
Sunderland, was famously celebrated in artworks of the day.  But 
Paine is most famous for his multiple political roles as a citizen of 
Britain, France and America - as a pamphleteer, activist, author 
(of inter alia Common Sense, The Rights of Man, and contributor to 
the 1793 French Constitution) and architect of federalism. It can’t 
have been easy for a man of such talent and energy and Keane 

                                                 
10  Sobel, D. & Andrews, W.J.H. (1996), The Illustrated Longitude, London: 
Fourth Estate. 
 
11  Hobsbawm, E., (1998a-c), in Uncommon People: resistance, rebellion and  
jazz, Weidenfeld and Nicolson, London. 1998c, ‘Tom Paine’, pp.1-4.) 
 



177 
 

(1995) reports Paine once saying to his ‘…good friend Edmund 
Burke that he was temporarily turning his back on European 
politics, and that he would, “rather erect the largest arch in the 
world than be the greatest Emperor in it”.’12 Paine was both 
friend and adviser to Jefferson and they discussed patents, 
politics and revolution with ease.  The discourses of design and 
democracy would have prevailed no matter the topic. 

Democracy, technology and education 
meet at their own crossroads… 
The musings I’ve just set out are not particularly special of 
course.  They amount to ramblings from a few lives - mine and 
Ginner’s included.  Collectively, such jottings are the 
phenomenological background which can so often hide issues of 
technology, democracy and education.  How the so these three 
meet?  Where are they headed?  This is our shared concern. 

For our four inventors, I wonder what an English education 
system (as it is currently being forged and as the global right 
would have it) would have done.  There is much to draw from 
Keane’s two related works - his biography of Paine (1995) and his 
biography of democracy (2009).13  As he says: ‘To trace out the 
life and writings of Tom Paine is…to understand better the roots 
of contemporary democracy…Democracy among the living, it 
could be said, requires democracy among the dead, in that votes 

                                                 
12  Keane, J. (1995), Tom Paine: A Political Life, London: Bloomsbury, p. 276. 
13  Keane, J. (2009), The Life and Death of Democracy, New York: W.W. Norton. 
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must be extended to the most disenfranchised of all 
constituencies – our silenced ancestors.’14 Keane’s historical 
scholarship points to the paucity and bias of much that is written 
as ‘history’ and how it both misrepresents its subjects and how it 
is used as a form of power – in its selectiveness and its 
application.   

Just as our designed future calls, so our designed past needs 
voice and Keane’s history is not the jingoistic history of many 
contemporary curricula.  Just as technology education has its 
narrow, reductionist and instrumental forms geared to the needs 
of industry and ensuring public technological disengagement, so 
other subjects are being strait-jacketed to the ideology of the day.  
In such circumstances, I find it useful to celebrate human beings, 
their design activity and their technologies in rich ways.  I can 
only see education as yet another technology, similarly 
democracy.  But, to stay with the crossings a little longer, let’s be 
reminded that any traffic-pedestrian interface offers evidence of 
what seems non-technological: power distribution, legal and 
ethical considerations, creativity, authority, and control.  When 
we fail to centre the ordinary person we miss valid and valuable 
opportunities – both democratic and educational (which cannot 
be separated). 
 

 
 
 
 

                                                 
14  Keane, J. (1995), p. xiv. 
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Reward 
‘Dance for me,’ time 
says.  ‘Half of my kingdom 
if you dance well.’ 
The machine does so 
coming with its request 
at the end not 
for humanity’s head but 
its heart on a platter.15 

 
We can speculate on ways of ‘crossing roads’ (a few senses of the 
phrase occur) for their role in more complex traffic systems and, 
in turn, in even greater political-economic systems.  Increasingly, 
meta-critiques of pedestrian-traffic relations are available too.  
Hage16 reminds us that, in Australia, the pedestrian crossing is 
both a social gift and a piece of stolen (Aboriginal) land.  Here, 
the story and film The Rabbit-Proof Fence is evoked.17  Symbolism, 
power distribution, colonialism, introduced species, concepts of 
ownership and division of land all interplay with cultural being.  
Following 179 years of occupation by the whitefella, Aboriginal 
people were ‘given’ the right to vote in their own land.  In that 
year (1967) the people of Sweden (not without some years of 

                                                 
15  Thomas, R.S. (2002), ‘Reward’ in Residues, p. 42, Tarset, UK: Bloodaxe 
Books, p. 42. 
16  Hage, G. (2003), p. 152. 
 
17  Noyce, P., (Dir.), (2002), Rabbit-Proof Fence, Miramax Films, NY.   
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anguish) demonstrated political and technological will to reverse 
the traffic-flow direction.  Design and technological actions 
warrant the constant engagement of democratic scrutiny. 
 
Rip reports on the functional separation of the technologies of 
the street noting that: 
 

Allocating parts of the street to different kinds of users disciplined each 
category of users (socioculturally and materially) and created a way to 
optimise streets and their use.  Over the decades of the twentieth 
century, this disciplining led at first to encouraging motor car traffic – an 
icon of modernity – and more recently, to attempts to limit motor cars’ 
freedom.18  

 
Some years earlier, Papanek (1988/1995) discusses a 
‘biotechnology of communities’ offering his usual crisp critique:  
 

What most planners have overlooked in their rush to eliminate all 
obstacles to traffic is that they are removing the most precious obstacle: 
the community itself.  The function of a community, unlike that of a 
petrol station or a snack bar in the countryside, is to act as a goal, not a 

                                                 
18 Rip, A. (2003), ‘Modernity and Technology – an afterword’, in eds. 
 T.J. Misa, T.J., P. Brey & A. Feenber, Modernity and Technology, Cambridge, 
 Massachusetts: The MIT Press, p. 363. 
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passage point; an end, not a means; a stop, not a flow; a place to get out, 
not for driving through.19  
 

For my own part, I reflect on a kind of moral hierarchy regarding 
the tyranny of street technologies – all those phenomena that 
inhibit the walker’s (or the worker’s educational) route from A to 
B.  In it, the less able and the less technologised hold the high 
moral ground and the most protected and technologised the 
greatest moral burden.  Here, the walker takes precedence over 
the runner and the runner over the cyclist and so on.   

Seeing both democracy and education as just two more 
technologies helps validate dynamic understandings of 
technologies as being contestable, multistable,20 and/or 
polyvalent.21  Most recently I have suggested that we might see 
‘…technologies as sites of controversy and, given the under-
exploration of the controversies (covert and overt) that 
technologies embody…that all technologies might be seen as (no 
more than) controversial propositions brought into being with 
uncertainty of outcome - be it environmental, social, legal, ethical, 
political or whatever.’22  In both their design and their 
                                                 
19 Papanek, V.(1988/1995), ‘The future isn’t what it used to be’,  in eds. V. 
Margolin & R. Buchanan, The Idea of Design: A Design Issues Reader, , Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, p. 64. 
20 Ihde, D. (2002), Bodies in Technology, Minneapolis: University of Minnesota 
Press. 

21 Sclove, R.E. (1995), Democracy and Technology, New York: The 
 Guilford Press. 
 
22  Keirl, S. (2012), ‘Technology Education as “controversy celebrated”  
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manifestation, technologies must be ethically defensible in the 
most rigorous ways.  Evidence of either education or democracy 
in such a form is hard to come by at the moment.  Apart from 
the usual political power-plays and pandering to corporations 
there is much apathy and lack of care for, and amongst, citizens.  
Indeed, the powerlessness is palpable.  Never (in the spirit of the 
WEA) has the educational need been greater. 

Do you remember the Little Red School Book and its advice 
for schoolchildren?  The book was banned in France and 26 
pages of the British first edition were declared obscene in the 
courts – the technology of law at work.  ‘Nearly all the changes in 
which you’re allowed to participate are in things which aren’t 
important.  The real and difficult changes are those which give 
more and more people power to decide more and more things 
for themselves.’23  

Exploring the democratic ideal… 
On democracy, I return to Keane (2009) who I believe offers us 
much. He turns us away from constructs of participatory, 
assembly, direct and representative democracy towards his case 
                                                                                                       
in the cause of democratic education’, in eds. T. Ginner, J. Hallström,  
& M. Hultén, Technology Education in the 21st Century: Proceedings  
of the PATT 26 Conference, Stockholm, Sweden, 26-30 June, 2012, pp.239-
246, Linköping Electronic Conference Proceedings No 73,  
Linköping University, Sweden, p. 241. 
 
23  Hansen, S. & Jensen, J. (1971), The Little Red Schoolbook, Stage 1, 
 London, p. 206. 
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for monitory democracy.  Here, it seems to me, exciting but realistic 
possibilities lie – especially for public and democratic 
engagements with technologies.  His sustained thesis cannot be 
properly represented here but some flavours can be enjoyed.  For 
example he asks: ‘Can the ideal of democracy be democratised…?  
The short answer is that it can, but what is needed is an 
understanding of democracy that is democratic, or at least a re-
description of it that is a lot more democratic than previous old-
hat understandings of democracy as a Good and Desirable 
Ideal.’24  

To this end he reminds us that: ‘Once upon a time, until not 
so long ago, democracy was dominatrix.  She presented herself to 
the world in imperious terms, speaking in a language with 
strangely domineering connotations’.25 Keane advocates 
dispensing with ‘rule’ instead offering a new democratic ideal of 
‘The Rule of nobody’ and ‘…government of the humble, by the 
humble, for the humble, everywhere, any time… Democracy 
thrives on humility.  Never to be confused with docile meekness 
or submission…the antidote of arrogant pride: it is the quality of 
being aware of one’s own and others’ limits.’26   

‘Democracy, Paine taught us, is the enemy of enforced 
stereotyping – the most effective weapon yet invented against 
arrogant armies, pompous politicians, and power-greedy groups 

                                                 
24  Keane, J. (2009), p. 847. 
25  Ibid., p. 848. 
 
26 Ibid., p. 855. 
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armed with Grand Ideals.’27 In his later text, he talks of us being 
‘…freed from the arrogant power fed by talk inspired by 
principles like God, History, Truth, Man, Progress, the Party, the 
Market, the Leader or the Nation.’28  

So it must be with our technologies and the necessary 
accompanying education.  The non-neutrality of technologies 
points to the spaces where both circular reasoning and arrogance 
breed.  We choose and use technologies and then find rationales 
to justify our engagements with them – engagements that 
invariably demand changes in our behaviours towards the 
technologies as well as our relationships with other people.  Just 
as is the case with all technologies, Keane points out that 
‘Democracy is neither a naturally occurring substance nor a God-
given universal.  It is both a precipitate of particular times and 
places and a powerful contributor to people’s grasp of the time-
bound quality of their lives.’29 This last sentence readily applies to 
the crossroads in the village decades before my birth, to the 
crossroads of my childhood, to the crossroads of my youth, and 
to the crossroads/roundabout (metaphorical and actual) of today 
and tomorrow. 

Beginnings… 
Democracy, education and all other technologies warrant 
perpetual vigilance and critique.  Central to this is the matter of 

                                                 
27  Keane, J. (1995), p. xiv – my italics. 
28  Keane, J. (2009), p. 852. 
29 Ibid., p. 876. 
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education and the educated citizen.  Change was the business of 
our four inventors and their (historic) vote matters as much in 
the shaping of futures as it does in our revisiting their pasts to 
develop our imaginings of them having lived in other 
circumstances – temporal or geographical.  

Hansen & Jensen conclude their advice to children saying:  

‘You can’t separate school from society.  You have to change one 
to be able to improve the other.  But don’t let this put you off.  
Every little thing you change in school may have results in society.  
Every little thing you change in society may have consequences in 
school.  Work for change always starts with you.  The struggle is 
carried on by many different people in many different places.  But 
it’s the same struggle.’30   

This, I am sure, is how Ginner has lived and worked. There is no 
retiring – only beginning.  So we might begin our futures with 
Czech poet Holub’s celebration of the potential that comes with 
children, and Irish poet Kennelly’s reminder: 
 

There is much promise 
in the circumstance 
that so many people have heads.31 
 
 

                                                 
30 Hansen, S. & Jensen, J. (1971), p. 207. 

31  Holub, M. (1990), ‘A Boy’s Head’, in Poems Before and After, Newcastle- 
upon-Tyne, UK : Bloodaxe Books, p. 102. 
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Begin (Extract)  
Though we live in a world that dreams of ending 
that always seems about to give in 
something that will not acknowledge conclusion 
insists that we forever begin.32 
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