




RABALDER I MÄNNISKANS PROVINS 





.....,-. 

I ew"'ei T rCA.ff'Yf/.. 12 

Rabalder i människans provins 
Fem forskare om dataåldern 

INGEMAR LIND 

PETER SEIPEL 

SVANTE BECKMAN 

BIRGITTA QVARSELL 

BODAHLBOM 

Bibliografi 
ANNIKA EKSTRÖM 

Redigering 
TITTI HASSELROT 

UNIVERSITETET I LINKÖPING!fEMA 



Universitetet i Linköping 
Tema 
581 83 Linköping 

Denna bok ingår i två rapportserier: 

SIC 16, 1987 Universitetet i Linköping/Tema Kommunikation 
ISSN 0280-5634 

Tema T Rapport 12, 1987 Universitetet i Linköping/Tema Teknik och social förändring 
ISSN 0280-8552 

Rabalder i människans provins. Fem forskare om dataåldern 
Upplaga 1:1 
© 1987 Ingemar Lind, Peter Seipel, Svante Beckman, Birgitta Qvarsell, Bo Dahlbom 
Typografi och omslag: Titti Hasselrot 
Kristianstads Boktryckeri AB Kristianstad 1987 
ISBN 91-7870-189-9 



Innehåll 

KUNSKAP I TJUGONDE SEKLET 
Funderingar kring ett forskningsområde och ett forskningsuppdrag 

AV INGEMAR LIND och PETER SEIPEL 
9 

DATORER I VÄRLDSHISTORISK BELYSNING 
AV SVANTE BECKMAN 

33 

SKOLBARN, BARNKULTUR OCH INFORMATIONSTEKNOLOGI 
Om kunskapsbildning och utvecklingsuppgifter 

AV BIRGITTA QVARSELL 
71 

VAR DET BÄTIRE FÖRR? 
Trad itionella värden i datasamhället 

AV BO DAHLBOM 
101 

LÖSS OCH MÄNNISKOR 
Tankestänk från den matematiska marginalen 

AV INGEMAR LIND 
149 

BIBLIOGRAFI 
161 

INGEMAR LIND är fil dr i matematik och forskare vid Tema Kommunika
tion vid Universitetet i Linköping. PETER SEIPEL är jur dr och professor i 
rättsinformatik vid Stockholms Universitet. SVANTE BECKMAN är fil lie i 
ekonomisk historia och docent vid Tema Teknik och social förändring vid 
Universitetet i Linköping. BIRGITfA QVARSELL är docent i pedagogik och 
högskolelektor vid Stockholms Universitet. Bo DAHLBOM är docent i teore
tisk filosofi och högskolelektor i vetenskapsteori vid Umeå Universitet. 





Förord 

I 1984 års forskningspolitiska proposition framhålls behovet av kunskap om 
sambandet mellan individen, samhället och datatekniken. Där sägs bl a 
följande: 

"När det gäller att öka kunskapen om sambanden mellan individen, 
samhället och datatekniken är det enligt min mening angeläget att den 
kunskap som finns uppbyggd inom skilda discipliner, främst inom det 
samhällsvetenskapliga och humanistiska området kring individen och sam
hället, kan utnyttjas som underlag för beslut rörande användningen av den 
nya tekniken som samhället nu står inför. En samverkan mellan forskare 
från skilda discipliner är här nödvändig." (s 16, bil S) 

För att stimulera sådan samverkan anslogs särskilda medel. En del av 
dessa ställdes till förfogande för " utarbetande av en kunskaps- och problem
översikt rörande datoriseringens och informationsteknologins samhällskon
sekvenser." Denna uppgift har anförtrotts en nationellt rekryterad led
ningsgrupp. 

Gruppen har valt att betona ett grundläggande humanistiskt förhållnings
sätt. Gruppen vill också söka stimulera forskning och kunskapsuppbyggnad 
av långsiktig och perspektivgrundande karaktär, med andra ord sådan som 
bäst utförs inom olika institutioner vid universitet och högskolor. 

D ock är det angeläget att understryka att det givna uppdraget , även med 
de nämnda begränsningarna, är mycket omfattande. Ledningsgruppen har 
därför valt att initiera studier inom vissa till synes centrala och tidigare ej 
alltför ofta uppmärksammade områden. Som ett led i arbetet har gruppen 
valt att ge ut den här föreliggande antologin. Den innehåller ett antal upp
satser författade av några forskare , vilka gruppen engagerat för arbetet i 
fråga. Härtill kommer också en selektiv bibliografi, som en särskilt engage
rad bibliotekarie utarbetat i samråd med författarna. Författarna svarar 
själva för innehållet i sina uppsatser , men det förtjänar att påpekas att de 
utarbetats i intern kontakt och diskussion. 

Det är ledningsgruppens förhoppning att antologin både skall fungera 
som informationskälla och bidra till fortsatt debatt och forskning om de 
viktiga mänskliga och samhälleliga möjligheter och problem som är förena
de med den nya informationsteknologin. 

Peter Seipel 
ordförande 

Ingemar Lind 
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Kunskap 
·tjugonde seklet 

Funderingar kring ett 
forskningsområde och ett forskningsuppdrag 

ENKLA ORD OCH STORA PERSPEKTIV 

Den som fått i uppdrag att fundera kring " informationsteknologin, samhäl
let och individen" måste först försöka bringa reda bland några nyckelbe
grepp. Inte minst nödvändigt blir detta när uppgiften består i att ge vägled
ning och inspiration åt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
om"teknikens samhällseffekter". Det handlar om långt mer än knappologi; 
snart nog visar sig nämligen en diskussion om de "enklaste" nyckelorden 
leda rakt in i perspektivval , ifrågasättanden och prioriteringar som blir 
bestämmande för hela sättet att angripa uppgiften. 

Man hör ofta att vi är inne i en informationsteknologisk revolution som på 
ett genomgripande sätt är på väg att ändra våra liv och vår gemensamma 
tillvaro. " Industrisamhället" är på väg att övergå i ett " informationssamhäl
le", säger man. Men vad är det som karakteriserar detta informationssam
hälle? Vad är information? Och exakt på vilket sätt är vår tillvaro på väg att 
förändras? 

Det är funderingar av detta slag som utvecklas i inledningen till denna 
uppsats. D en granskar således närmare själva grundorden i vår nygamla 
vokabulär: " information", "kunskap" och " informationssamhälle" . Reso
nemangen mynnar ut i en mångfald av tolkningar och infallsvinklar som i 
förstone kan verka både uppgiven och förvirrande . En viktig slutsats är att 
denna mångfald måste accepteras: Den speglar i sig svårigheterna att förstå 
utvecklingen och urskilja de mest angelägna forskningsuppgifterna med 
humanistisk och samhällsvetenskaplig anknytning. 

Till begreppsdiskussionen fogas en plädering för behovet att anlägga 
breda historiska och kulturella perspektiv på det fenomen som kallas infor
mationssamhället. Framför allt finns det anledning att betona humanveten-

AV I NGEMAR LIND OCH PETER SEIPEL 



skapens ansvar för att tillhandahålla och utveckla sådana perspektiv. Detta 
ansvar förefaller ofta ha försummats: De historielösa och idemässigt rotlösa 
betraktelserna är många - teknikstudier utan klangbotten i idehistoriskt, 
psykologiskt eller filosofiskt kunnande. 

Den avslutande delen av uppsatsen söker dels konkretisera de föregående 
allmänna resonemangen, dels ge några uppslag till forskningsuppgifter med 
inriktning mot en bättre förståelse av individen, samhället och informa
tionsteknologin i deras ömsesidiga sammanhang. Avslutningsvis redovisas 
kort de överväganden som ligger bakom valet av bidrag till denna antologi. 
Kanske ger några diktrader av Harry Martinson ur samlingen Vagnen 
(1960) den bästa sammanfattningen av dessa överväganden: 

"Det finns ingen anledning 
att inrätta sig bara i nutiden som i en stia 
inte heller när den pryder sig med senaste modet. 
Det senaste modet är alltid ett grottmode, 
alltid liktydigt med eu tvärt ombyte av trångsyner." 

INFORMATION, INFORMATIONSSAMHÄLLE 

Vetenskapernas begrepp "information" 

Termen " information" knyter i inomvetenskapliga sammanhang till sig en 
förvirrande mångfald av definitioner och tolkningar. Ett ambitiöst och om
fattande försök till kartläggning publicerades 1983 i USA ("The Study of 
Information") med stöd av National Science Foundation . 

Projektets syfte var att analysera de logiska, metodologiska och pragma
tiska relationerna mellan de discipliner och vetenskapsområden som i någon 
mening centrerar sig kring " information". 

De första internationella, tvärvetenskapliga symposierna hölls i början av 
1950-talet som en följd av N . Wieners publicering av "Cybernetics" (1948) 
samt C. E. Shannons och W. Weavers publicering av "A Mathematical 
Theory of Communication" (1949). Dessa symposier dominerades av mate
matiker, fysiker, ingenjörer, lingvister, fysiologer och genetiker. När lik
nande symposier numera hålls framträder många deltagare med anspråk på 
att representera nya discipliner , nya specialiteter och nya tvärvetenskaper. 

Redaktörerna för "The Study of Information" (Machlup och Mansfield) 
kunde peka ut en imponerande samling omfattande fyrtio "ämnen", detta 
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trots an listan inte betecknades som uttömmande. Endast ett litet antal av de 
uppräknade ämnena kunde täckas i den tjocka volymen, ca 750 sidor, varav 
över 50 sidor ägnas en referenslista. 

I volymen ges en god genomgång av betydelserna av de i sammanhanget 
väsentliga grundbegreppen: information och kunskap. Skilda vetenskaps
områden inläser i dessa grundbegrepp så skilda betydelser att det nästintill 
saknas någon gemensam nämnare (sid 4- 5): 

" lnfonnation is not just one thing. It means diff erent things to those who 
expound its characteristics, properties, elements, techniques, functions, di
mensions, and connections. E vidently, there should be something that all 
the things called infonnation have in common, but it surely is not easy ta 
find out w hether it is much more than the name." 

Detta betyder naturligtvis inte att olika definitioner och tolkningar av "in
formation" saknar betydelse eller användbarhet för de ändamål för vilka de 
konstruerats, tvärtom . Men det är viktigt att hålla i minnet att " informa
tion" snarare är en homonym för vitt skilda företeelser än ett heltäckande 
samlingsbegrepp. 

Det faller utanför ramen för denna korta framställning att presentera -
än mindre diskutera - de skilda tolkningarna. Men för fonsättningen är det 
väsentligt att antyda en grundläggande vetenskaplig skillnad i synen på 
" information". 

Information - ett absolut begrepp? 

När matematiker och naturvetare på allvar börjar syssla med begrepp som 
" information" ligger det nära till hands för dem att föreställa sig att företeel
sen skall låta sig uttömmande och framgångsrikt beskrivas på ungefär sam
ma sätt som tidigare " rörelse", "energi" och liknande kunnat beskrivas och 
behandlas. I den föreställningen ingår då oftast an "kunskap" och "förståel
se" skall låta sig återföras till " information" som grundbegrepp. 

Det har således gjons försök att tolka och se på information som en 
objektiv företeelse, ungefär som energi, och liksom för denna också definie
ra mån. 

Tankar av detta slag har bl a fått näring av den "The Mathematical 
T heory of Communication" som Shannon och Weaver presenterade 1949. 
Teorin och dess utveckling har inom sina tillämpningsområden varit myc
ket framgångsrik och få tt stor betydelse för hur man till exempel löser 
problem om effektiv komprimering av information i begränsade utrymmen , 
hur man på säkraste sätt överför information i kanaler med viss känd stör
ning och liknande. 

Shannon var emellertid den förste att understryka att teorin har självklara 
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begränsningar vad gäller dess tillämpningar. Den är konstruerad för vissa 
bestämda och avgränsade syften. Den bygger på den grundläggande förut
sättningen att såväl sändare som mottagare har full kännedom a priori om 
mängden av tänkbara meddelanden och att dessutom en sannolikhet a priori 
kan åsättas förekomsten av varje meddelande (eller element i ett sådant). 
Informationsenheten har det numera välkända namnet "bit". Informations
måttet definieras med utgångspunkt i de nämnda a priori givna sannolikhe
terna. 

Shannons och Weavers teori och i synnerhet dess skenbara likhet med 
termodynamiken har inspirerat många att tro att "information" i alla sam
manhang och i sin vidaste mening till sist och i varje fall principiellt skall 
låta sig reduceras till något entydigt , objektivt och mätbart utanför männi
skan själv. 

Ett motsatt synsätt har bl a den kände amerikanske antropologen Gregory 
Bateson givit uttryck för. Han säger i "Steps to an Ecology of Mind" (sid 
427): 

"The ordinary analogies of energi theory which people borrow from the 
hard sciences to provide a conceptual frame upon which they try to build 
theories about psychology and behaviour - that entire Procrustean struc
ture - is non-sense. It is an error." 

Den grundläggande enheten för information är för Bateson "a difference 
which makes a difference" . Skillnad (difference) är för honom i sin djupaste 
och elementäraste mening synonymt med ide (idea). Den som vill sända ett 
budskap utformar detta genom att välja vissa symboler och inbördes relatio
ner mellan dessa symboler och låta dessa framställa budskapet. Det påmin
ner något, säger Bateson, om att rita en karta. Det sker genom ett i princip 
subjektivt urval av den faktiska terrängens karakteristika. Och det är för
ändringarna, relationerna eller skillnaderna på kartan i form av höjdlinjer, 
gränser och annat som gör kartan meningfull . 

Den som mottar budskapet tolkar symbolerna och framför allt deras rela
tioner. Tolkningen innebär att hos mottagaren framkallas relationer, skill
nader, vilka konstituerar budskapet - "a difference which makes a diffe
rence" . 

Ingen mänsklig kommunikationsprocess är fullständig utan dessa led. "A 
difference which makes a difference" framställer således information som 
något subjektivt , tidsberoende, relationellt och oupplösligen förbundet med 
människor. 

Ett synsätt liknande det hos Bateson finner man i teorin för texttolkning. 
Exempelvis har en av dess förgrundsgestalter , Ferdinand de Saussure, fun
nit att språkets grundelement består i "skillnader", konceptuella och andra. 
Språket är "un jeu de differences". 

Exempelvis de sidor som denna uppsats består av utgör rent fysiskt en 
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samling symboler (skrivna bokstäver eller ord) satta i vissa relationer till 
varandra. För författarna (sändarna) har det varit fråga om att ge skriven 
språkdräkt åt vissa ideer, samband och värderingar. För läsaren (mottaga
ren) är det fråga om att tolka symbolerna och relationerna så att de ger 
upphov till ideer, samband och värderingar inom henne/honom. Ingen kan 
garantera att dessa är en trogen avbild av sändarens budskap. Bland annat 
är det ju så att sändarens budskap utformas i en viss kontext medan motta
garen som regel tolkar budskapet i en annan kontext. 

De komplicerade leden till trots är dessa budskap naturligtvis tillgängliga 
för studier, beskrivningar och analys. Men Batesons definition och andra 
liknande pekar på nödvändigheten av att beakta helheten i den mänskliga 
kommunikationsprocessen och inte bara delarna. Framför allt får man en
ligt Bateson inte tro att någon enskild del - den skrivna textmassan i vårt 
exempel - kan representera helheten. 

Kunskap 

Båda de motsatta uppfattningarna av "information", som antytts ovan , har 
dock det gemensamt att de använder begreppet " information" som ett slags 
basenhet, vartill tex "kunskap" i varje fall i princip kan återföras. 

I fortsättningen kommer Batesons perspektiv att ge den huvudsakliga 
utgångspunkten. Men det är i uppsatsens sammanhang mera ändamålsen
ligt att använda " information" i en snävare mening än vad Bateson gör. 
Detta förutsätter då en kompletterande diskussion av begrepp som "kun
skap" och "förståelse". 

I diskussioner om informationsteknologi uppträder numera begreppen 
information och kunskap ofta tillsammans, dock utan att distinktionen blir 
särskilt tydlig. Detta trots att den mera sofistikerade informationsteknologin 
gör anspråk på att kunna förvalta, tillhandahålla, rentav utveckla " kun
skap". Ett vanligt sätt att i sammanhang som dessa ta språnget från " infor
mation" till "kunskap" är att säga ungefär så här: " Kunskap är förädlad , 
bearbetad och sammansatt information. " Kunskap skulle all tså principiellt 
kunna återföras till information. 

Med antagandet om information som något i grunden entydigt och objek
tivt mätbart blir i så fall också kunskap något objektivt , något som man i 
princip kan lösgöra från människor och föra över till tillräckligt kraftfull 
mikroelektronik. Man talar ju faktiskt om " kunskapsrepresentation", "ex
pertsystem" och "kunskapsingenjörer" (knowledge engineering) , vilket 
kan tänkas återspegla detta grundantagande. 

En utgångspunkt av den typ som Gregory Bateson företräder leder till 
helt andra slutsatser om kunskap. Denna blir förbunden med människan 
själv, den låter sig bara i begränsad mening "datoriseras" och då oftast som 
en ofullkomlig bild av den "egentliga" kunskapen. 
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Ett sådant synsätt betyder självfallet inte att man förnekar att det finns 
möjligheter att formalisera och objektivera element i mänsklig kunskap. 
Men man antar att det finns inte bara praktiska utan också principiella 
gränser för sådan formaliserbarhet. Och man utgår från att formaliseringen 
principiellt är förenad med ofullkomlighet. Däremot bör man inte uppfatta 
dessa gränser som fasta - de är föränderliga, men de upphör inte att finnas. 

Som inledningvis nämnts kan det emellertid i flera sammanhang vara 
ändamålsenligt att väsentligen reservera ordet "information" för något 
objektivt och personoberoende. Nära till hands ligger det att tolka " informa
tion" som innehållet hos symboler, ibland som symbolerna själva. Symbo
lerna har en materiell sida, t ex som svärtningar på ett papper eller mikro
elektroniska laddningar. Betraktad så får information en permanens över 
tiden och ett oberoende av mänskliga psyken. 

Det blir då okontroversiellt att uppfatta datorer som "informationsbe
handlande system". Datorer kan operera på (materiella) symboler, ges in
struktioner att kombinera symboler, härleda nya symbolstrukturer från giv
na etc. Att däremot uppfatta människor på samma strikt begränsade sätt 
leder sannolikt fel. Det skulle nämligen betyda att man sätter likhetstecken 
mellan å ena sidan information och informationshantering som tekniska och 
fysikaliska begrepp och å andra sidan psykologiska begrepp som varsebliv
ning, förståelse och minne. 

Även om man i ytlig mening skulle kunna beskriva den mänskliga kun
skapsprocessen som att "bearbeta information" vill de flesta filosofer po
ängtera att denna process har en speciell karaktär bl a på grund av den 
mänskliga kunskapens samband med värderingar och normer. Att ha kun
skap innebär att ha goda skäl för ett omdöme, och vad som är ett gott skäl 
bestäms av sådana förhållanden som tidsandan, samhällsordningen och de 
regler för argumentation som omfattas av den gemenskap man tillhör. Kun
skap kan därmed svårligen isoleras från begrepp som ansvarig handling, 
övertygelse och konvention. 

Formella operationer eller liknande ingår visserligen som element eller 
förutsättningar för mänskliga kommunikations- och förståelseprocesser, 
men detta betyder inte att man kan sätta informationsbegrepp som närmast 
sammanhänger med kodning och formell symbolhantering på samma nivå 
som människors förståelse och kunskap. 

Omvänt, att kalla datorns resultat av operationer på symboler för förståel
se eller kunskap blir att vilseledande utsträcka dessa termer eller att använ
da dem metaforiskt. Förståelse innefattar alltid mer än översättningar mel
lan symbolkonfigurationer. Förståelse har alltid att göra med kontext och 
utnyttjar bakgrundskunskap. Dessa kan endast i begränsad utsträckning 
förutses, beskrivas och beaktas med hjälp av symbolstrukturer . 

Det bör till sist betonas att de uppfattningar som framförts här ovan inte 
är okontroversiella. Tvärtom, det finns mycket starka meningsmotsättning
ar och vitt skilda hypoteser rörande möjligheterna att formalisera och objek-
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Även om arbete - i betydelsen arbetstillfällen och liknande - av olika 
skäl inte kommer att vara något centralt ämne i denna framställning, spelar 
föreställningarna härom en så väsentlig roll i diskussionen om informations
samhället att en kort utvikning som bakgrund är motiverad . 

Robotisering och arbete 

Västvärldens uppmärksamhet på mikroelektronikens betydelse för arbete 
och arbetsmarknad är naturligtvis inte förvånande. Införandet av ny teknik 
på bred front förorsakar alltid turbulenser på arbetsmarknaden. Robotise
ringen, datoriseringen eller vad man vill kalla den pågående processen 
medför dessutom kraftiga förändringar på flera olika nivåer: Det gäller 
förändringar i tillgången på arbete , men också i högsta grad arbetets organi
sation och dess innehåll. 

Debatten om förändringarna på arbetslivets område sker i ett spännings
rikt kraftfält. A ena sidan uppträder politiker - i olika läger - med budska
pet att ny, kraftfull teknik på sikt skapar fler jobb än den tar bort, vilket gör 
de nödvändiga strukturförändringarna mera uthärdliga. Vissa samhällsde
battörer och forskare frammanar å andra sidan framtidsbilder fyllda av 
skrämmande siffror om hög arbetslöshet och/eller torftigt arbetsinnehåll. 

En samlad bild låter sig inte ges av de otaliga prognoserna, rapporterna 
och uttalandena på detta område. Behovet av kritiska förhållningssätt känns 
dock ingenstans mera påkallat än här. Viktig men lättillgänglig upplysning 
finns i olika översiktliga artiklar, bl a en av Roger D raperi The New York 
Review of Books: "The Golden Arm", 1985. Artikeln grundar sig på ett 
antal nyligen utgivna viktiga böcker om robotar och robotisering och kan 
nämnas som ett gott exempel på lämpliga introduktioner till ämnet. 

Draper erinrar i sin artikel om de mycket uppmärksammade förutsägel
ser , som gjordes redan på 1950-talet av framstående amerikanska forskare, 
nämligen att mänskligheten inom en generation från då inte längre skulle 
behöva arbeta. " Intelligenta" maskiner skulle ta över allt , eller nästan allt , 
arbete. Robotar och datorer skulle skapa en era av evig och universell fr itid. 

Tio år senare stod det klart att denna framtidsvision var våldsamt överdri
ven. 

I stället utbredde sig en annan myt : att införandet av datorer medförde 
ökad sysselsättning. Dessa båda skeenden, datorisering och ökad sysselsätt
ning, sammanföll i tiden, vilket bidrog till att skapa myten. Den lever, säger 
Dra per, trots det faktum att robotisering som nettoeffekt hittills inte skapat 
några jobb alls. 

De förutsägelser som i dag görs, beträffande vad som är tekniskt möjligt 
inom industriell robotisering, vilar emellertid på en betydligt säkrare grund 
än för några tiotal år sedan. Även om man bör ställa sig kritisk till flera av 
dessa förutsägelser - till exempel datorers förutspådda förmåga att "förstå" 

16 



tivera människans kunskap och förs tåelse. Framträdande namn i denna 
debatt är bl a Simon, Feigenbaum, Dreyfus, Searle och Weizenbaum (se 
vidare i bibliografin). 

Samhällsdebattens "informationssamhälle" 

I den politiska och samhälleliga verkligheten är situationen inte mindre 
tumultartad än i den vetenskapliga världen. 

Samhällsdebatten - eller snarare debatterna - är naturligtvis svåra att 
redogöra för eller sammanfatta. En möjlighet - som dessutom har fördelen 
att spegla internationella förhållanden - erbjuder de många konferenser, 
som numera anordnas med informationsteknologin och dess samhällskonse
kvenser som utgångspunkt. 

I den mån sådana politiskt betingade och inspirerade internationella kon
ferenser kan tänkas spegla centrala intressepunkter gemensamma för flera 
västländer, så är det påtagligt vilken roll frågan om ekonomisk tillväxt och 
utvecklingen på arbetsmarknaden - sysselsättning och arbetets innehåll -
spelar. Vid en stor OECD-konferens, " 1984 - and beyond" , i Berlin 1984 
återkommer detta intresse i flera rubriker: Ekonomisk tillväxt och sysselsätt
ning, I nternationell arbetsdelning, Arbetsorganisation, Framtidens människa
maskin-system. 

En liknande fokusering förekom vid en konferens under rubriken " Rela
tionships Between Computers and Society" arrangerad av International 
Federation of Information Processing (IFIP) i Stockholm 1985. 

Andra centrala teman är Utbildning och Sårbarhet. Den sista rubriken 
rymmer samhällets sårbarhetsfrågor men också frågor om skyddet av indivi
den, inte minst skyddet av den personliga integriteten . 

Man kan anta att fokuseringen på teman av typ Arbete vid olika konferen
ser återger aktuella opinioner. Det finns faktiskt vetenskapliga belägg för 
detta. Ar 1985 företogs samtidigt en omfattande opinionsmätning i närmare 
10 länder rörande "Mose urgent problems". Undersökningen har bearbe
tats av tyska forskare. Redovisningen, som bl a skedde vid den ovan nämn
da IFIP-konferensen, är begränsad, men entydigt synes framgå att proble
met A rbetslöshet ligger som mycket klar etta i de västliga länderna. Olika 
följdfrågor visar att problemet sammankopplas med datoriseringen. Vad 
åtminstone Sverige beträffar har dock under senare år en förskjutning i 
debatten skett. Arbetslöshetsfrågorna har delvis kommit i bakgrunden. I 
stället har frågor rörande arbetets innehåll och organisation kommit att 
alltmer uppmärksammas . 

Parentetiskt, men som ett kulturellt memento, kan nämnas att Japan i 
den ovan nämnda undersökningen redovisar Atomvapen och Faran för krig 
som listans toppar. Arbetslöshet kommer långt ned på den tio alternativ 
långa listan . 
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naturligt språk - är det sannolikt så att den dag då robotar kan stå för 
tillverkningen av nästan alla nu kända industriprodukter inte är avlägsen . 
Detta betyder inte nödvändigtvis att det blir så. Även om de tekniska spär
rarna kan forceras så återstår ekonomiska, sociala och kulturella spärrar. 

Drapers artikel ger också en föreställning om att vi kan befinna oss i en 
explosiv fas, dock ännu så länge i dess relativt beskedliga början, och att vi 
därför inte insett dess möjliga vidd. Antalet industriella robotar i USA var 
1970 ungefär 200 och 1985 omkring 16 000, procentuellt en väldig uppgång 
vilken kan antyda en förestående explosion, i synnerhet om man tar i be
traktande robotarnas ständigt ökande effektivitet. 

1\tlen det kan å andra sidan, säger ekonomerna Leontief och Duchin, vara 
så att den "elektroniska revolutionen" år 2000 på det hela taget inte är 
längre hunnen än mekaniseringen av Europa var 1820, då den just börjat 
spridas från gruvor och bomullsfabriker. 

"Informationssamhällets" plats 
samhällsdebatten 

Låt oss återvända till innebörden hos begreppet "informationssamhället". 
Begreppet har sedan det myntades i slutet av 1960-talet (Japan) blivit något 
av ett nyckeltema i aktuell politisk debatt. En ny svensk partiledare skrev 
kort efter sitt tillträde en artikel, som tog sin utgångspunkt i "informations
samhället" som något föreliggande och allmänt erkänt. Varför har denna 
något pretentiösa term uppenbarligen accepterats i så stor utsträckning? 

Till att börja med kan noteras att termen " informationssamhället" inte 
saknar viss konkurrens. I regeringens datapolitiska proposition från 1985 
används termen "datasamhället" och målet anges vara "det goda datasam
hället" (Prop 1984/85: 220, sid 9). Nu lanseras termen "kunskapssamhäl
let" i inget mindre än 1987 års budgetproposition (Bil 10, Utbildningsde
partementet, 1987, sid 10), där en plädering äger rum för att ersätta " infor
mationssamhället" med "kunskapssamhället". Detta baseras på uppfatt
ningen att kunskap "uppstår först i det ögonblick då människor tillgodogör 
sig och bearbetar information och fakta". 

Ett syfte med att använda termer som "informationssamhället" och 
"kunskapssamhället" kan vara att söka prägla bestämda framtidsbilder -
termerna är, om man så vill , konkurrensmedel i slagsmålet om framtidsut
rymmet. I de båda exempel som ovan hämtats från propositionstexter är det 
uppenbarligen fråga om att låta termerna symbolisera vissa politiska eller 
ideologiska mål och strategier. 

Emin Tengström kommer i sin bok "Myten om informationssamhället -
ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten" fram till att den ännu förhärskande 
termen " informationssamhället" har "skapats av intressen i syfte att underlätta 
identifieringen av egna strategier inför framtiden". Thomas Söderqvist tilläm-

17 



par en sociologisk förklaringsmodell i det han ser anammandec av begreppet 
" informationssamhället" som ett framgångsrike maktspel i en jättelikt aktörs
näc. I detta perspektiv är termer som "informationssamhället", "datakraft", 
"artificiell intelligens" och "expertsystem" medvetet valda retoriska element. 

Men det obestridliga faktum acc " informationssamhället" och besläktade 
termer används i så stor utsträckning beror naturligtvis också på acc det 
finns en motcaglighet för dem. Föreställningen acc vi lever i en tid präglad av 
stor förändring är utbredd och termer som "informacionssamhällec" är lätta 
att ca till sig. 

Vad står "informationssamhället" för? 

" Informationssamhället" kan tänkas spegla föreställningen att hanterandet 
av symboler spelar en allt större roll i samhället. Tillgången till ackumulera
de symbolstrukturer liksom möjligheten att snabbt kommunicera dessa över 
nästan godtyckliga avstånd - likaväl som tillgången till varor, arbetskraft, 
produktionsmedel etc - visar sig vara avgörande för social framgång, infly
tande och makt, välfärd och industriell utveckling. 

Försök att i kvantitativa termer stödja denna uppfattning har gjorts ge
nom påvisandet av att mer än hälften av arbetskraften i etc industrisamhälle 
som USA numera är sysselsatt inom " informationssektorn" (Porat, 1977). 

Porats mätmetod har för övrigt också använts för studier av ett annat 
viktigt problem, som endera kan ses som etc internationellt eller nationellt 
problem och i det senare fallet närmast som ett regionalt distributionspro
blem. I fokus för intresset står då främst celekommunikationstekniken. 

Å ena sidan har hävdats att denna teknik genom att i hög grad reducera 
de geografiska avståndens ekonomiska och kulturella betydelse skulle åstad
komma en utjämning mellan centrum och periferi. 

Å andra sidan har hävdats att den ekonomiska logiken inte fungerar så 
-tvärtom, telekommunikationens "elektroniska motorvägar" gynnar bara 
de redan starka. Centrum och periferi skulle glida ytterligare isär. 

Porats mätning stöder - trots att metoden inte är okontroversiell - tan
ken på " informationssamhället" som en avlösare till " industrisamhället", 
alltså som en specificering av "det postindustriella samhället" . 

"Informationsssamhället" kan också ses som en term vilken refererar till en 
samling tekniker (teknik, -en , -er. SAOL) - ytterst till grundläggande ting som 
chips, fiberoptik och ny kommunikationsteknik - alltså den hårdvara, som är 
den tekniska grunden för de samhälleliga förändringarna. Men termen kan 
också användas för acc i första hand referera till just dessa sociala och ekonomis
ka förändringar, alltså till teknikens faktiska sociala tillämpningar. 

Från vetenskaplig utsiktspunkt kan det förefalla irrelevant hur man i en 
politisk-retorisk debatt väljer att benämna vissa aktuella företeelser eller vad 
man närmare avser med benämningarna. Men den gängse terminologin är 
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trots allt vetenskapligt intressant , inte minst som direkt eller indirekt per
spektivgrundande för vetenskapliga initiativ inom området. Det kan leda till 
stora olikheter om man uppfattar "informationssamhället" som ett i första 
hand teknologiskt , som ett ekonomiskt eller som ett socialt-politiskt be
grepp, för att nämna några exempel. 

Ser man det som i första hand ett teknologiskt begrepp, alltså som något 
väsentligen förknippat med den nya mikroelektroniken , befordrar man med 
all sannolikhet ett teknologideterministiskt synsätt; givet tekniken T så föl
jer den sociala konsekvensen S, T => S. 

Förmodligen är detta synsätt - i botten grundat på ett teknologiskt per
spektiv - det förhärskande idag. Formuleringen av detta uppdrag, inom 
vars ramar dessa ord skrivs, är måhända ett exempel: att studera "datorise
ringens och informationsteknologins samhällskonsekvenser". Det vill säga: 
Vilka S följer av ett givet T ? 

Ett byte av grundperspektiv kan ge överraskande effekter. På den tidigare 
omnämda OECD-konferensen " 1984 - and beyond" höll Harvard-profes
sorn och ekonomen John Kenneth Galbraith ett intressant anförande. Hans 
huvud budskap var att söka avliva myter om "tekniska revolutioner" och att 
det är dessa som styr samhällsutvecklingen. I stället, menade Galbraith , är 
det samhällenas egna inneboende sociala och ekonomiska dynamik, som 
driver fram den tekniska utvecklingen (S = > T ). Lika tveksamt som det är 
att säga att ångmaskinen var orsak till den industriella revolutionen - det 
var snarare tvärtom ( !) - är det att säga au mikroelektroniken är orsak till 
det man brukar kalla " informationssamhället". 

Nej , hävdar Galbraith, det är den inre och av egen kraft gående utveck
lingen mot en allt högre komplexitet - dels i industriella processer , dels hos 
stater, företag och organisationer - som ger förutsättningar och utrymme 
för datoriseringen och som i själva verket gör den nödvändig. I denna 
komplexitetsprocess passeras såväl biologiska som ekonomiska gränser, vil
ket pressar fram tekniska nyskapelser. 

Galbraiths förklaringsmodell kan också appliceras på systemtänkandet 
(systemteorin). Under efterkrigstiden har detta spelat en väsentlig roll såväl 
inom teknik och naturvetenskap som inom samhällsvetenskapen. Teoribild
ningen har influerats men även samhällsplaneringen och det praktiska livet. 
Exempel finns i trafikplanering, stadsplanering och utbildningsplanering. 

"Systemsamhället" implicerar en hög grad av arbetsdelning och speciali
cering av många och stora planerings-, övervaknings- och uppföljningspro
cesser, speciellt tydliga i produktionslivet men även på andra områden. Har 
systemtänkandet drivit fram vårt moderna samhälle med dess många, kom
plexa och ömsevisa beroenden? Galbraith skulle snarare hävda att system
tänkandet med dess teorier är en följd av den moderna samhällsutveckling
en , som förutsätter tankeredskap av detta slag. 

Olika slag av t ex idehistoriska perspektiv ger återigen förmodligen andra 
startpunkter. Ovan har redan redovisats några. Det har också antytts att "in-
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formationsteknologi" som term tillåter vidsträckta historiska utflykter. Ser 
man kunskaps- eller informationsinnehav - med stöd av olika teknologier -
som en social maktfaktor erbjuder historien rikhaltiga studiemöjligheter. 

Sammanfattningsvis och utan att ytterligare fördjupa diskussionen vill vi 
hävda att forskningen inte kan inskränka sig till ett synsätt, som innebär att 
en viss teknik skulle ge upphov till vissa förändringar i samhället och att 
uppgiften skulle begränsa sig till att fastlägga vilka dessa förändringar är. 

BEHOVET AV HUMANISTISKA PERSPEKTIV 

Hitintills har diskussionen handlat om delar av fundamentet för förståelsen 
av informationsteknologins betydelse för människor och samhälle: begrep
pet " information" som sådant och vissa anknytande mänskliga och samhäl
leliga förhållanden sammanfattade i begreppet " informationssamhälle" . 

Med denna diskussion som utgångspunkt skall i detta och nästa avsnitt 
några forskningsuppgifter diskuteras och skisseras. Intresset riktas framför 
allt mot forskning som är perspektivskapande. En stor del av den forskning 
som nu utförs och den debatt som nu förs förefaller nämligen både historie
lös och kulturellt ensidig. Den ligger till stor del koncentrerad i en "här
och-nu-punkt". Därmed aktualiseras vad som är eller borde vara en parad
uppgift för den humanistiska samhällsbetraktelsen: att sätta in det korta och 
nära perspektivets viktiga skeenden i största möjliga ramar. En systematisk 
intellektuell reflektion av detta slag över " informationssamhället" har hit
tills i stort sett försummats vid våra universitet. Snarast kan man säga att 
fältet kommit att domineras av trendiga journalistiska presentationer. 

För att nå längre är det nödvändigt att man söker sina utgångspunkter 
dels i tiden - historien, nuet, framtiden , dels i rummet (i vid mening) -
samtidiga kulturer, världsbilder och åskådningar. Först då kan man få mer 
korrekta och konstruktiva startpunkter också för forskning om och förståel
se av dagens problem. 

Behovet av en "rumslig" breddning ligger på flera plan. Det föreligger 
alldeles påtagligt ett växande behov att på ett systematiskt vis skaffa sig 
ökade kunskaper om skilda länders och kulturers förhållningssätt till den 
moderna tidens informationsteknologiska utveckling. Mycket finns säkerli
gen att lära till exempel om det vi i Sverige kallar "integritetsfrågor". Dessa 
skall rimligen uppfattas som kulturella problem, tillgängliga för komparati
va studier. 

Även inom ett och samma land har en breddning också sin tillämpning 
såtillvida att det är viktigt att komparativt studera de regionala effekterna av 
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informationsteknologins utveckling. Här liksom i det internationella fallet 
kommer telekommunikationen i ett naturligt fokus. 

Betydelsen av en perspektivskapande breddning ligger emellertid också 
på ett djupare plan. En av detta århundrades största matematiker, John von 
Neumann, förutsade för nästan femtio år sedan att det inom naturvetenska
perna och matematiken skulle ske en tyngdpunktsförskjutning från begrepp 
som kraft, rörelse och energi till begrepp som kontroll, ordning, kommuni
kation, organisation och informationshantering. Detta är inte bara en kurs
ändring - det är också en fråga om att segla i nya vatten. 

Ty kommunikation, informationshantering och organisation är som vi tidi
gare diskuterat av en annan karaktär än kraft, rörelse och energi. Begrepp som 
"information" och "kunskap", vilka inom de nya områdena är grundläggan
de, är ju inte "objektiva" i samma mening som rörelse och energi. Snarare är 
de oupplösligen förbundna med människan-iakttagaren själv. 

Detta senaste uttalande är, som tidigare nämnts, inte okontroversiellt -
långt därifrån. Spetsdebatten i anslutning till forskningen inom artificiell intel
ligens handlar just om möjligheten till en mer eller mindre fullständig formali
serbarhet av information och mänsklig kunskap. Men, oavsett vilka uppfatt
ningar man kan tänkas ha i dessa grundfrågor, så är det uppenbart att nya 
vetenskapliga konstellationer över den gamla kulturgränsen mellan naturve
tenskap och humaniora är nödvändiga. "Information", "kunskap" och lik
nande begrepp måste sannolikt förbli mångtydiga med olika projektioner och 
betydelser i olika vetenskaper. Men just detta gör en samverkan och ett utbyte 
av perspektiv nödvändiga om man vill eftersträva en helhetssyn. 

Ett historiskt och tvärkulturellt synsätt leder också rimligen till en mera 
nyanserad syn på mikroelektronikens betydelse för och assimilering i sam
hälle och mänskligt liv. Mycket litet av det som sker representerar något 
fundamentalt nytt eller är - annorlunda uttryckt - något annat än " logis
ka" och naturliga uttryck för ännu mera grundläggande mänskliga utveck
lingstendenser. Assimileringen av mikroelektroniken försiggår också i stor 
utsträckning okontroversiellt och odramatiskt, ibland nästan utan att man 
tänker på den, just därför att den i själva verket är önskad, "beställd". 

Datorer och mikroelektronik överhuvudtaget kan ses som förstärkningar 
av välkända företeelser och tekniska lösningar av olika behov. Galbraith (jfr 
ovan) ser till exempel teknikutvecklingen som en lösning på problemet att 
hantera en växande komplexitet i industri och administration. Den förmen
ta objektivering av mänsklig kunskap, som har sin egentliga början redan i 
skriftspråkets utveckling, förstärks via användning av datorer. Gamla före
ställningar - från upplysningstiden i Frankrike och tidigare - om att kun
na formulera exakta mänskliga språk med hjälp av matematikens till synes 
precisa och universella språk aktualiseras ånyo. Kunskapsmängdens väldiga 
tillväxt, den ökade specialiseringen - sedan länge välkända förhållanden -
förstärks. Etcetera . 

Ett tids- och kulturbeaktande synsätt - och detta är en kärnpunkt -
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leder sannolikt också till att man tydligare kan urskilja vad som verkligen 
kan sägas vara nytt, avgörande och möjligen socialt, mänskligt och kultu
rellt kontroversiellt i mikroelektroniken. 

En forskning som prövar olika perspektiv, främst humanistiska, och som 
vidgar perspektiven har alltså ett stort egenvärde i sig. Viktiga och självstän
diga forskningsuppgifter kan uppenbarligen formuleras. Lika viktigt är 
emellertid att sådana förhållningssätt används även i mera specifik och 
konkret problemorienterad forskning, där några exempel kommer att dis
kuteras i nästa avsnitt. Inte bara forskningen som sådan är angelägen. Minst 
lika angeläget är att bygga upp en klar och otvetydig kompetens och att 
skapa forskningsmiljöer där sådana forskningsansatser främjas. 

En av de ansatser som avses bör möjligen kommenteras något redan här. 
Den är lika naturlig i sammanhanget som den är svår att få grepp om. Den 
avser det komlicerade begreppet makt. Frågorna om hur ny teknik på. kort 
och på lång sikt medför förändringar för olika gruppers, individers och 
områdens inflytande och makt i samhället är naturligtvis alltid central. Vad 
just informationsteknologin beträffar är frågan närmast oundviklig eftersom 
man på goda grunder kan anta att olika slags kunskapsinnehav och disposi
tion av informationsteknologier - sannolikt i betydande utsträckning - får 
ökad tyngd i samhället. Det bör noteras att Michael Y oung red.an 1960 
beskrev detta förhållande i det samtida och framtida samhället under be
greppet meritokrati.' 

En ytterligare illustration ger bl a Thomas Söderqvist, som i antologin 
"Det elektroniska närsamhället" förordar en "infonomisk analys" av hur 
informationsrelationerna i samhället påverkas av informationsteknologin. I 
det perspektivet blir det bl a av intresse att studera uppkomsten av nya 
samhällsklasser och ändrade förhållanden mellan samhällsklasser på grund 
av kunskaps- och informationsinnehav. 

FORSKNINGSANSATSER 

Allmänt 

Datorer, robotar och kommunikationsteknologi i förening kan ibland sägas 
ersätta mänsklig intellektuell verksamhet, rentav "kunskap" i någon meta
forisk mening. I varje fall förändrar den sammantagna teknologin mycket 
väsentligt villkoren för mänsklig uppbyggnad, utveckling, tillämpning och 
kommunikation av kunskap, oavsett hur man vill tolka detta begrepp. Som 
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antytcs ovan försiggår denna förändring ofta mer eller mindre okontrover
siellt och uppfattas av de allra flesta människor som positiv. Ett enkelt 
exempel, synnerligen påtagligt för oss som just nu skriver dessa rader, är 
ordbehandlingstekniken. 

Atc många tillämpningar är okontroversiella betyder emellertid inte att 
det saknas intressanta och viktiga forskningsuppgifter. I exemplet ordbe
handling kan man t ex fråga: Vilka effekter - med avseende på t ex språk , 
beslutskvalitet och arbetsfördelning - får detca nya säte atc producera text 
för olika människor? Redan gjord forskning visar att frågan är både relevant 
och intressant. 

Problematisk men också ofta kontroversiell blir emellertid mikroelektro
nikens tillämpningar i sådana mänskliga och sociala sammanhang, vilka 
inbegriper mänsklig kunskap i djupare mening och som inte kan frikopplas 
från omdöme, ansvar och värdering. Enkla exempel kan vara tillämpningar 
inom vård och rättsväsende. Därtill kommer kunskapens relation till make i 
detta ords vida mening, en relation som i många sammanhang komplicerar 
redan själva valet av forskningsuppgifter. 

Kunskapstypologier, besläktade begrepp etc 

För en diskussion av "kunskap" är det lämpligt att göra vissa kategorise
ringar av begreppet. Emin Tengscröm använder till exempel en enkel typo
logi, vari kunskapen uppdelas i vardags-, yrkes-, vetenskaplig och konst
närlig kunskap. En annan distinktion bör göras mellan individuell och 
kollektiv kunskap. 

Mellan kunskapsformerna finns, enligt Tengström, kombinationer men 
också konflikter. Mycket av den moderna samhällsutvecklingen - och all
deles särskilt "informationssamhället" - kan med fördel analyseras i termer 
av balansändringar och konflikter mellan kunskapsformerna. 

Begrepp som förståelse, kommunikation, språk, personlighet, sunt för
nuft och ansvarig handling blir också av intresse inom ramen för varje sådan 
typologi. 

De nedan redovisade forskningsansatserna - ett antal nedslag inom ett 
mycket stort område - rör sig på två plan, ett mikro- och ett makro-. Det 
måste betonas att ingen klar gräns går mellan mikro- och makronivåerna. 
Dessutom är - som alltid - kunskap om den ena nivån ofta en förutsätt
ning för studier inom den andra. 

Teknikmedierad kommunikation 

Den grundläggande mänskliga kommunikationssituationen individ - indi
vid förändras och kommer att ytterligare förändras i åtskilliga avseenden 
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genom införande av ny informationsteknologi. Tekniska mellanled blir allt 
vanligare. Individ kommunicerar med individ (förmodligen) allt oftare via 
alltfler tekniska mellanled och med alltmer utvecklad kommunikationstek
nik. 

Allt detta kan antas i hög grad påverka kommunikationen mellan männi
skor vad avser totalmönster, kunskap, innehåll, språk och även tillkomsten 
av värderingar. De känsliga och sårbara samtalsstrukturerna i samhället 
förändras, förmodligen kraftigt. Både empiriska och teoretiska studier av 
Jessa förändringar är därför angelägna. De situationer som kan studeras rör 
kommunikation - i tal, i skrift, i bild, icke-verbal - till exempel i yrkesliv, 
i skolan och som kommunikation mellan individ och institution, där institu
tionen kan representeras av en individ (t ex inom vård och rättsväsende) 
med datorstöd. Inte bara individers deltagande i olika kommunikationssitu
ationer är av intresse utan även förhållanden som avser olika typer av grup
per. 

Studier av informationsteknologins roll för komunikationsformerna mel
lan människor och grupper kan välja sin utgångspunkt i teorier om den icke 
teknikmedierade kommunikationen ansikte mot ansikte. Om X och Y får 
representera individer eller grupper kan denna situation symboliskt skrivas : 

X<-->Y 
De bassituationer som studeras är t ex situationer där X och Y har olika 

kunskap om och attityder till den kontext i vilken kommunikationen äger 
rum. 

En fråga som då kan ställas är: Vilka konsekvenser följer av om man med 
informationsteknologins hjälp introducerar tekniska mellanled i interaktio
nen mellan individerna (grupperna), symboliskt skrivet: 

X <-!Il-> y 
I vilka avseenden förändrar en viss teknologi kommunikationen i olika 

konstellationer? Vilka språk- och kommunikationsformer utvecklas i tek
nikmedierade situationer? I en nyligen framlagd avhandling, "Dialogue 
Processes in Computer-Mediated Communication" påvisar Kerstin Seve
rinson-Eklundh att icke oväsentliga språkliga och begreppsliga förändringar 
kan tänkas ske liksom att datormediet kan ha en hög och annorlunda poten
tial för kommunikation och problemlösning. 

Samma frågor kan uppställas för det fall att kommunikationen fortfaran
de är ansikte mot ansikte, men där endera X eller Y (eller båda) t ex har 
datorstöd: 

!Il - > X<--> y 
Det kan tex vara fråga om ett samtal mellan en expert och en klient eller 

mellan en individ Y och en annan individ X , varav X representerar en 
samhällsinstitution. 

De kommunikationssituationer som på detta sätt bör studeras kan täcka 
hela skalan från vanliga vardagssituationer till mera specialiserade och for
mella, t ex i yrkeslivet. Det bör observeras att det i situationerna ofta finns 
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en maktrelation mellan X och Y eller vad de representerar. Hur påverkas 
denna relation av teknikmediering och/eller datorstöd? Av intresse är att 
studera dessa relationer även i enkla och vardagliga situationer. 

Av alldeles särskilt intresse såväl vetenskapligt som socialt är det fall då X 
och/eller Y representerar individer med olika typer av handikapp, här tolka
de i vid mening som skillnaden mellan individens förmåga och samhällets 
förväntningar på individens prestationer. 

Det bör understrykas att forskning inom det antydda området utförs och 
planeras inom ramen för både väl etablerade ämnen, typ lingvistik, och nya 
datavetenskaper, typ artificiell intelligens (AI). Angelägna forskningsupp
gifter finns t ex inom taligenkänning, talsyntes och mera allmänt fonetisk 
forskning, liksom inom syntaktisk igenkänning och textförståelse samt 
forskning om dialog. 

En del av denna existerande och/eller planerade forskning utföres uppen
barligen som en bas för den fortsatta utvecklingen av informationsteknolo
gins hård- och mjukvaror. Det gäller t ex en hel del av den forskning som 
äger rum inom AI. Annan forskning utförs och bör rimligen utföras på 
strikt inomdisciplinära grunder, tex inom lingvistiken. 

Syftet att belysa informationsteknologins konsekvenser för människan 
och för samhället är ofta i bakgrunden eller saknas helt liksom även total
perspektivet på kommunikation. Men även sådan forskning är angelägen 
och kan ge värdefulla bidrag till förståelsen av de vidare sammanhangen. 

Kunskap och makt: tolkningsföreträdet 

Frågan vem som har/får makten att avgöra vad som är problem och relevant 
kunskap får naturligtvis en framskjuten ställning i maktperspektivet. 

Bl a Lars lngelstam och Ulla Riis har framkastat tanken att studera 
makten över informationen genom att söka identifiera de grupper och per
soner, som har ett tolkningsföreträde till vad som skall räknas som problem, 
vilket slags problem en fråga skall anses vara etc. Vilka är dessa grupper och 
personer? Varför besitter de tolkningsföreträde? Hur utövar de detta före
träde? I vilken grad har dessa strategiska gruppers omvärldsuppfattning 
betydelse för utvecklingen inom t ex arbetsliv och samhälleliga institutioner 
som skola, sjukvård och rättsväsende? Naturligtvis är detta inte genomgåen
de nya frågor. Professionella kategorier har alltid haft olika typer av tolk
ningsföreträde. Men den moderna informationsteknologin förstärker sanno
likt kraftigt detta för vissa kategorier, och försvagar det för andra, skapar 
nya tolkningsföreträden och eliminerar andra . 

Nära samband med dessa frågor har de teorier som en amerikansk sam
hällsforskare, MIT-professorn Donald A. Schön, framfört i en uppmärk
sammad bok "The Ref1ective Practitioner - How Professionals Think in 
Action". Schöns huvudtes som stöds av omfattande studier är att högre 
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utbildade - såsom läkare, ingenjörer och lärare - som väsentligaste ingre
diens i sin yrkesutövning har ett "handlande förnuft" ("reflection-in-ac
tion"). Denna faktiska yrkeskompetens och vad den bygger på är dåligt 
förberedd inom vederbörandes formella utbildning. Det kan därför uppstå 
en växande klyfta mellan det högre utbildningssystemet å ena sidan och den 
faktiska yrkesutövningen å den andra. Schön förklarar detta genom att peka 
på det officiella samhällets föreställning om den teknologiska rationaliteten 
(technical rationality) som överlägsen modell för samhällsutveckling i all
mänhet och utbildning i synnerhet. Denna rationalitet bygger på ett samför
stånd om att det är möjligt att formulera klara mål för de flesta handlingar. 
Om målen är klara kan handlingsbesluten ta formen av instrumentella pro
blem. Därmed blir yrkesutövning i den teknologiska rationalitetens modell 
något som är inriktat på att lösa problem. Men i växande takt har fenomen 
som komplexitet, osäkerhet, instabilitet och värdekonflikter kommit att 
dominera våra liv och yrkesroller. Därmed har förmågan att ställa problem 
blivit alltmer väsentlig och kritisk - att transformera en oklar, förbryllande 
och osäker problematisk situation till ett klart problem, hur gör man det? 

Schöns diskussion är allmän, men relevansen för informationsteknologis
ka tillämpningar är uppenbar. Datorer och programmeringsteknik är i hög 
och växande grad instrument för att skapa modeller för lösning av olika 
mänskliga och sociala problem. Men vilka är problemen, hur ställs de och 
vem formulerar dem? Därmed är återknytningen till frågan om tolkningsfö
reträdet tydlig. Sch öns tankar kan för övrigt också ses som besläktade med 
Michael Polanyis "tysta kunskap" (tacit knowing). 

Kunskap och makt: rättsordningen 

Bland frågorna med rättslig anknytning som hänger samman med informa
tionsteknologin har skyddet av den personliga integriteten fått bredast upp
märksamhet. Denna fråga har i viss utsträckning redan hunnit förvandlas 
från en nyhet till ett område för reguljär lagstiftning och rättstillämpning. 
Samtidigt finns det alltjämt centrala aspekter som är ofullständigt studerade 
av rättsvetenskapen och angränsande vetenskaper (tex rättssociologin). 

Dit hör bl a skyddsmekanismerna i situationer när samhällets intressen 
tar över individens och känsliga data samlas in eller samkörningar sker för 
att möjliggöra kontroller och effektivare förvaltning. Från individens syn
punkt behöver inte fältet vara fritt därför att första gärdet är upprivet. Men 
det råder varken enighet eller klarhet om vilka rättsregler och etiska regler 
som lämpligen bör träda in. 

Skall man t ex ha förbud mot " totalautomatiserade beslut" eller beslut 
som helt bygger på "automatiserad slutledning" för att säkerställa att det 
alltid ingår en intellektuell, mänsklig rimlighets- och skälighetsbedömning 
vid beslut som rör enskilda individer? Exempel på regler av detta slag finns 
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i andra länders lagstiftning men i den svenska datalagen saknas de ännu. 
Hur skall man överhuvudtaget betrakta hela den storskaliga automatio

nen som är på väg att vinna insteg i första hand i den offentliga förvaltning
en (socialförsäkring, skatteadministration o s v)? Duger det klassiska inte
gritetsskyddet, rätten till privatlivets fred , som fokus? Är det inte snarare så 
att integritetsskyddet i "dataåldern" måste uppfattas som en helt ny rättsfi
gur - ungefär som man på skadeståndsrättens område utvecklat speciella 
regleringar och synsätt för trafikskador och för atomskador. Man kan finna 
flera försök att utveckla sådana nya fokuseringar, men huvudintrycket ges 
alltjämt av osäkerhet och av många kvarvarande vita områden. 

Teknikutvecklingen och den administrativa utvecklingen förskjuter 
också kontinuerligt gränserna och förändrar de praktiska frågorna . För bara 
några år sedan var t ex tillämpningar av artificiell intelligens hos domstolar
na en spekulativ möjlighet - idag är bl a det svenska domstolsverket enga
gerat i utredningar på området som har omedelbar praktisk anknytning och 
bygger på antagandet att det snart kan bli fråga om användningar i den 
dagliga verksamheten . 

Samma diskussion som för integritetsskyddets del kan man föra för hela 
det rättsvetenskapliga fältet. Informationsteknologin har lett till ett nyväckt 
intresse både för juridikens gamla och dess nya informationsfrågor. I viss 
utsträckning är de traditionella begreppen och föreställningsramarna till
räckliga: 

Fenomenet " databrott" t ex kan mycket väl hanteras med hjälp av kända 
straffrättsliga och försäkringsrättsliga kategorier, lät vara något tillrättalagda 
och kompletterade. Men i andra sammanhang måste perspektiven förändras 
och nya rättsliga begrepp och tankescheman prövas. Förvaltningsautoma
tionen t ex rör inte bara skydd av persondata och liknande utan reser 
vittgående spörsmål om rättslig normgivning och rättsligt beslutsfattande, 
om kompetensfördelning, beslutskvalitet , rättsliga inslag i kraven på ADB
system o s v. I själva verket möter man här ett helt nytt rättsligt forsknings
fält vars utsträckning och huvudfrågor först nu börjar kunna skönjas. 

Rättsvetenskapen tillhör de discipliner som relativt tidigt kommit att ägna 
särskild uppmärksamhet åt informationssamhället och informationsteknolo
gin . En viktig orsak är dels att rättsordningens egen informationshantering 
tidigt blev föremål för datorisering, dels att många trängande behov upp
stått av snabba anpassningar av rättsreglerna till förändrade informationssi
tuationer - t ex masshantering av personuppgifter i datorer och datatrafik 
över nationsgränserna i samband med internationell handel m m. Det nya 
området har t o m hunnit få en egen benämning (räctsinformatik) och egna 
lärostolar i flera länder. 

Det finns olika meningar om hur pass djupgående och permanenta för
ändringar av de rättsvetenskapliga paradigmen det är fråga om. Också sy
nen på paradigmskiftena varierar: Där finns de som vill betona en ökad vikt 
för inslag av formalvetenskap (matematik, logik) inom juridiken, där finns 
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de som snarare tar sin utgångspunkt i den klassiska rättsvetenskapen men 
vill aktivera tvärvetenskapliga kontakter med informationsvetenskaperna 
överhuvud - kybernetik, artificiell intelligens, datalogi, lingvistik m fl. 

Rättsinformatiken har intresse också som ett exempel på hur samhällsve
tenskaperna kan påverkas mer djupgående av intresset för informationstek
nologin och informationssamhället. Det handlar då inte bara om att ta upp 
speciella men ti ll fälliga forskningsområden eller projekt utan om att långsik
tigt utveckla nya forskningsgrenar. 

Kunskap och makt: centrum och periferi 

En annan fråga - som också gäller distribution av kunskap och makt - har 
att göra med den geografiska fördelningen i ett land och, på ett internatio
nellt plan, fördelningen mellan länder. På det nationella planet antar denna 
fråga karaktär av ett regionalt problem. På vilket sätt bidrar den nya infor
mationsteknologin - och enkannerligen framstegen inom telekommunika
tionens område - till olika geografiska regioners utveckling? Närmas eller 
fjärmas centrum och periferi? Uppstår nya centra, bildas ny periferi? Dessa 
frågor är primärt intressanta att studera ur " informationsekonomisk" syn
vinkel, men har naturligtvis ett lika stort kulturellt intresse. Som en illustra
tion kan nämnas en studie av J B Goddard och A E Gillespie, "Advanced 
Telecommunications and Regional Economic Development", (Geographi
cal journal, vol 152, 1986), där resultaten pekar i riktning mot åtminstone 
initiala centraliseringseffekter. 

Kunskap och komp lexitet 

Samhällets växande komplexitet har berörts i flera sammanhang i det före
gående. Denna tillväxt kan uppfattas som själva grunden för informations
teknologins moderna utveckling. Och omvänt: Informationsteknologin ger 
instrumenten för att behärska denna komplexitet. Hur påverkas den enskil
da människan - som inte förändras annat än långsamt- i denna föränd
rings häxkittel? Frågan har oräkneliga aspekter. Låt oss begränsa oss till 
några ord om kunskapsbildning och omvärldsuppfattning. 

Dessa frågor har diskuterats av bl a Lars Ingelstam i "Makten över 
kunskapen, makten över informationen". Hans tankegång är i korthet föl
jande: Först kan det bli en över tiden kraftig förändring i konsumtionsmön
stret. Varor blir, relativt sett, billigare, tjänster dyrare. 

Vidare: Tillverkningen av de (i vid mening) kulturella informationspro
dukterna i vårt samhälle - tidningar, forskningsresultat, TV-program och 
dataspel - måste i huvudsak ske via " rent" människoarbete. Däremot kan 
mångfaldigande, förpackning och distribution i massupplaga göras utomor-
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dentligt billigt. "Den sannolika utvecklingen, om den tekniskt/ekonomiska 
logiken får råda, är att massproducerad och standardiserad information 
kommer att bli snabbt tillväxande", säger lngelstam. 

Om dessa båda tendenser visar sig riktiga kan de leda till viktiga föränd
ringar i samhället, menar lngelstam. Föru tom att vi kan få en ojämn distri
bution av arbetstillfällen och ökade löneklyftor beroende på kunskapsinne
havet så kan vi också - trots att vi kommer att leva i en allt tätare informa
tionsmiljö - få en allt svårare personlig pedagogisk situation till följd av 
kunskapens " snuttifiering", d v s kunskapens uppträdande i småpaket. 
Graden av sammanhang, förmågan till orientering i tillvaron kan minska på 
ett för individen - och i förlängningen för kulturen och samhället - farligt 
sätt . 

F ragmenteringen är kanske synligast inom massmedia. Det handlar inte 
bara om att beskriva verkligheten och rapportera om den , utan i informa
tionssamhället är bl a innehållet i massmedia i sig självt en viktig del av 
verkligheten. I den mån detta är sant, kommer individen att inhämta indi
rekta , fragmentariska kunskaper om hur världen är beskaffad. Dessutom 
kommer hon också att uppfatta att den faktiskt är sönderstyckad och oöver
blickbar. Samma problem finns i skolan, där lärare och elever talar, läser 
och skriver i abstraktioner om en verklighet de sällan möter direkt, eller ens 
kan möta direkt. 

Det finns å andra sidan anledning att peka på att informationsteknologin 
tack vare datorernas enorma kapacitet och kommunikarionsmedlens väldiga 
framsteg i själva verket skulle kunna utgöra ett verktyg för att just återskapa 
de sammanhang och den överblick , som människor håller på att förlora . 
Sådana föreställningar ligger till exempel till grund för olika på systemteori 
baserade utbildningsprogram och varierande slag av beslutstödssystem. 

I detta perspektiv är frågan om ansvar för handlingar och beslut också 
angelägen att studera. En hypotes kan vara att den datorförmedlade infor
mationens förmenta entydighet och skenbara objektivitet förmår människor 
och organisationer att till datorer och system "delegera" automatiserade 
beslut och därmed också i viss mening frånhända sig ansvar. Kanske är 
komplexiteten i sig en verksamt bidragande orsak. Frågorna har tangerats 
ovan i samband med diskussionen av rättsordningen , men har naturligtvis 
långt vidare aspekter. 

Kunskapens villkor: barn och skola 

Forskning kring personlighetens utveckling hos små barn som växer upp i 
en datorkultur har uppenbart intresse. Sherry Turkle har i sin bok, "The 
Second Self" , uppehållit sig mycket vid denna srategiska fråga. Turkle 
hävdar med stöd av ett antal fallstudier an mikroelektroniken (t ex i form av 
interaktiva datorspel) för små barn spelar rollen av något slags spegel - hon 

29 



använder faktiskt termen narcissism - som väsentligen är ny i mänsklighe
tens historia och som kanske på ett signifikant sätt påverkar personlighets
utvecklingen. Man kan säga att de barn som Turkle studerat kommunicerar 
med sig själva via mikroelektronik. 

Turkle konstaterar till exempel att redan mycket små barn som umgås 
mycket med datorer ställer sig frågor om vad som konstituerar liv och 
medvetande, d v s de utvecklar metafysiska tankar. Turkle betonar emeller
tid att det inte är förekomsten av datorn eller datorspelet i barnets omgiv
ning som i sig är avgörande. Det är snarare mötet med en kultur av vilken 
denna dator är en del. 

Hon tycker sig ha kunnat konstatera att de barn hon studerat tenderar att 
betrakta tankar, intellekt, rationalitet å ena sidan och känslor, spontanitet å 
andra sidan som två av varandra oberoende företeelser, vilka bör hållas isär. 

Vårt samhälle domineras av ett tekniskt och naturvetenskapligt tanke
och handlingsmönster. Det kan därför tänkas att detta kulturella drag av 
teknologisk rationalism (jfr Schön, ovan) förstärks hos de kommande gene
rationer som växer upp och undervisas i datorkulturer. 

Är en sådan hypotes riktig och vad betyder i så fall detta för barnens och 
- i ett längre tidsperspektiv - samhällets utveckling? 

Turkle ägnar också intresse åt tonåringars dataintresse, något som också 
görs i Sverige av bl a Ingelstam och Riis. Den informationshantering som 
datatekniken möjliggör är ett nytt inslag i den moderna kulturen. Vissa 
grupper av ungdomar är idag och kanske också framdeles bärare av detta 
nya. 

Datatekniken synes av vissa främst användas i en frigörelseprocess, andra 
åter utvecklar en professionell skicklighet och utgör sannolikt kärnan i 
morgondagens expertis för programmering och systemering. Vilken roll 
detta växande professionella mellanelitskikt spelar för samhällsutvecklingen 
är viktigt att studera och har dessutom ett klart samband med frågan om 
tolkningsföreträde. 

I förlängningen av dessa frågor, som bl a Turkle aktualiserar, finns allde
les uppenbart skolans situation och dess långsiktiga betydelse för samma 
utveckling. Ungdomsskolan kan uppfattas ha olika roller: Den är ett sam
hälleligt delsystem med flera uppgifter. En av dessa - traditionellt ansedd 
som mycket viktig - är traderingen av kunskap. Om villkoren för kunska
pen förändras i samhället så förändras de också påtagligt i skolan. Den 
fragmentering av kunskap, som människor kan komma att uppleva i allt 
högre grad, berör naturligtvis och kanske i synnerhet skolan . 

Informationsteknologin studeras inom ramen för det nya teknikämnet, 
vilket genom att det 1982 blivit obligatoriskt räknas till allmänbildningsba
sen . Hur detta ämne definieras och utvecklas i skolans arbete bör studeras 
liksom hur teknik och naturvetenskap ingått och ingår i skolans bildnings
mål. Förändringar är intressanta både som uttryck för samhällelig omvand
ling och för skiftande attityder till kunskap . 
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I anslutning härtill bör särskilt intresse ägnas det nya ämnet datalära, som 
getts en bred definition med inslag från både de samhällsorienterade och de 
naturvetenskapligt/matematiska ämnessektorerna. Preliminära undersök
ningar (Riis, Nissen) visar emellertid att undervisningen domineras av ett 
tekniskt och natuvetenskapligt perspektiv. Varför det är så och vad det 
betyder för framtiden är viktiga frågor att söka svar på. 

Utöver dessa mer speciella synpunkter på skolans arbete tillkommer hela 
tiden nya inslag i skolans kunskapsförmedling som är värda forskningens 
uppmärksamhet. Bl a kan man ifrågasätta om skolan är på väg att förlora sin 
nyckelroll som central kunskapsförmedlare i medborgarnas liv. Skolan har 
ju i informationssamhället blivit endast en bland många aktörer av detta 
slag . Hur påverkar detta dess uppgifter och arbete? 

FÖRDJUPADE FRAGMENT 

Vi har nu i mer eller mindre komprimerad form beskrivit en mängd forsk
ningsuppgifter och gett synpunkter på perspektiv och prioritering. Ramar
na för det uppdrag som resulterat i denna antologi har emellertid inte 
medgett mer än ett snävt urval av ämnen för fördjupning. Subjektiviteten i 
urvalet är oundviklig. De ansvariga har vägleccs av några huvudhänsyn som 
kort bör beröras. 

Ämnena skall inte vara sådana som redan får eller har fått mer eller 
mindre bred uppmärksamhet - t ex datorerna och arbetslivet, skyddet av 
den personliga integriteten eller datorlingvistiken . Här hänvisar vi till bi
bliografin vilken förhoppningsvis, direkt eller indirekt, ger intresserade 
vägledning till ett betydande antal både centrala och i högsta grad utveck
lingsbara forskningsområden. 

I vårt urval har tonvikten vidare lagts på teman som får anses typiska för 
den långsiktiga universitetsforskningen snarare än på sådan forskning som 
ligger utredningsuppdragen nära och vanligen bedrivs av sektorsorgan och 
särskilt inrättade institutioner. 

Urvalet är avsett att spänna över ett brett fält snarare än att tematiskt 
belysa något enda . Dess syfte är inte representativitet - annat än i den 
meningen att vart och ett av bidragen skall tjäna till att fördjupa vissa av 
resonemangen i denna inledande uppsats och - allra helst - även ge inspi
ration till fortsatt forskning om informationsteknologin , samhället och indi
viden i den anda som antologin försökt göra till sin. 
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Datorer 
i världshistorisk belysning 

Datorer gör rabalder i människans provins. Vid sidan av den ödesmättade 
beklämningen inför den globala förstörelsens moderna tekniker, väcker de 
sista decenniernas revolutionära förändringar på mikroelektronikens och 
teleteknikens område hänförande och uppjagade fantasier om världshisto
riska omvälvningar i datorernas kölvatten. I görningen anas " informations
samhället" och vi anses stå mitt i ett epokskifte av samma dignitet som 
övergången från jägarsamhälle till jordbrukssamhälle, från jordbrukssam
hälle till industrisamhälle. Den " tredje vågen" är över oss. "(Toffler 1980) 

Man har proklamerat härvaron av " den fjärde logistiska revolutionen" -
den fjärde fundamentala omvälvningen i ordets utveckling. Skriftspråkets 
revolution för S 000 år sedan. Boktryckarkonstens revolution för 500 år 
sedan. Den teletekniska revolutionen för hundra år sedan och nu detta - de 
datoriserade sekundsnabba globala ordströmmarnas revolution - den stora 
hjärnans födelse. Här kunde man räkna ytterligare en revolution - den 
första och största: människoblivelsens och kulturuppståndelsens revolution 
genom det symbolbärande språkets entre bland djurens sanningslösa och 
humorfria signal- och symptomspråk. I begynnelsen var som sagt Ordet. 

En gammal och en ny benägenhet finns i bakgrunden til denna hänförelse 
av datorer. Den gamla är en oförbrännelig "kronocentrism" - viljan att se 
den egna epoken som märkvärdigast av alla, utan tvivel byggd på det något 
triviala förhållandet att vår egen tid är den enda vi har att leva i. Varje tid 
mellan de dödas förflutna och de oföddas framtid tenderar att fattas som en 
"brytningstid" . 

Den andra benägenheten är relativt ny och speglar teknikens allt mer 
dominerande ställning i det världshistoriska medvetandet. Denna växer 
naturligen fram parallellt med industrisamhället och den tekniskt-veten
skapliga-industriella kulturens väg mot global dominans. Visionärer som 
Henri de Saint-Simon anade redan vid 1800-talets början de revolutionära 
dimensionerna och proklamerade en kult av industri och teknik, inte olik 
den aktuella kulten av informationssamhället. Ludditernas samtida protes
ter mot textilmaskinernas utarmning av hantverksarbetet hade en motsatt 
värdering. I Karl Marx' författarskap framträdde den första mera betydande 
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systematiska teori som identifierade tekniken , eller produktivkrafterna, 
som den centrala strukturbildande faktorn i samhällsutvecklingen . 

Iden om tekniken som epokbildare kom till uttryck i den materialteknis
ka periodisering av vår äldre historia som vi ännu använder - stenålder, 
bronsålder, järnålder. I förlängningen av detta mönster tänkte man gärna på 
1800-talet som "ångans tidevarv" eller " järnvägarnas epok". Vårt eget sekel 
har omtalats som "flygets tidevarv", "atomåldern", "plaståldern", "bilål
dern'', "TV-åldern", " rymdåldern'', "dataåldern" m m, allt i en växande 
förvissning om att historien i grund och botten är teknikens historia. 

Det sena 1800-t~lets spektåkulära tekniska utveckling, främst på elektro
teknikens område, försatte stora delar av västerländskt kulturmedvetande i 
ett framstegsrus. Tekniken~ hjältar i Jules Vernes eller edisonska gestalter 
framställdes som utvecklingens herrar, samtidigt som fasa inför den befria
de Prometheus lät många beklämda blickar vandra tillbaka till svunnen 
lantlig oskuld. (Kylhammar 1985) Under vårt eget sekel har teknikutveck
lingens ackompanjemang av hänförelse och fasa förts vidare. Allt kraftfulla
re tekniker och intensivare teknikbruk har skapat en växande och allt mer 
ödesmättad spänning mellan teknikens konstruktiva och destruktiva impli
kationer för framtiden. I atomteknikens, rymdteknikens, genteknikens, da
torernas och de nya telemediernas epok behöver man inte övertala någon att 
anlägga världshistoriska perspektiv på tekniken. I den utvecklade kärnva
penteknikens och masskemikaliseringens tid finns det rentav anledning att 
fråga sig om det skall bli någon världshistoria i fortsättningen. 

Iden om informationssamhället med datorer och teleteknik som grundval 
fickfÖtfäste ( framtidsdebati:en r slutet av 1970-taiet. :Den ka-n ses som en 
förskj utning och dramatfseririg av eii serie pro6lematiker som ett decenni
um tidigare hade börjat omtalas som det " post-industriella samhället". Till 
att börja med handlade det mest om strukturförskjutningar i ett blomstran
de välfärdssamhälle. Mättnaden av materiella behov tänktes förskjuta efter
frågan , produktion och tidsanvändning i riktning mot tjänster, fritid och 
" livskvalitet". Det talades om tjänstesamhället och det post-materialistiska 
samhället. Anslaget i debatten var med de sista årens mått mätt inte särskilt 
dramatiskt. (Bell 1974) Flera drag i 1970-talets utveckling förändrar bilden. 
Tillväxtens stagnation, växande strukturella obalanser, massarbetslöshetens 
återkomst underminerade den ljusa framtidstron och förtroendet för de 
institutionella och ideologiska mönster, som burits fram av efterkrigstidens 
långa högkonj uktur. Stämningar av epokskifte och fundamental strukturell 
omdaning spred sig. Det ekologiska krismedvetandets frambrytande i bör
jan på decenniet och den tilltagande spänningen mellan supermakterna i 
slutet bidrog ytterligare till att föra upp tidsmedvetandet på en dramatisk 
nivå . 1970-talet är också datoriseringens genombrottsperiod i praktisk mas
sanvändning samtidigt som den tekniska prestandautvecklingen ligger kvar 
på det högvarv som etablerats på 1960-talet. Datorn framträder som domi
nerande teknologiskt tankemönster, som universell problemlösare, som 
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" paraprax" - den tekniska motsvarigheten till Kuhns omtalade "veten
skapliga paradigm". (Nordin 1983) I takt med att datorn demonstrerat sin 
mångsidiga användbarhet för att lösa problem, börjar det tas för givet att 
lösningen av allehanda problem inbegriper datortillämpningar. 

Genom samverkan mellan dessa faktorer sker en dramatisering och tek
nologisering av framtidsdebatten. (Miles 1985) Tanken om ett genomgri
pande epokskifte, som har med datorer att göra , möjliggör en fixering av 
flera vaga " post-industriella" problematiker under rubriken " informations
samhälle" . Iden om en världshistorisk betydelse av datoriseringen dyker 
upp på flera plan. 

På en nivå framträder informationsteknologin som räddaren i tillväxtnö
den. Som konkret tillväxtide i en tid av ideologisk förvirring skall informa
tionsteknologin återföra oss till den höga tillväxttaktens ljusa ordinarie 
framtid . I anslutning härtill har långvågsteori gjort en succebetonad come
back i utvecklingstänkandet. Kondratievs och Schumpeters teorier om 50-
äriga variationer i marknadsekonomins tillväxttakt grundade på teknologis
ka och institutionella generationsväxlingar, dammas av när väl den ekono
miska krisen demoraliserat det lineära utvecklingstänkandet och det keyne
sianska teoriherravälde, som den obrutna högkonjunkturen skapat. Åren 
kring 1830, 1880, 1930 och 1980 identifieras med djupa ekonomiska kriser , 
spektakulär teknologisk omdaning och omfattande förändringar på det poli
tiska, organisatoriska och ideologiska planet. 1830 handlade det om järnvä
gar och om den breda tillämpningen av ångkraft. 1880 om elektromekanik, 
förbränningsmotorer , teleteknik och kolbaserad kemiteknik. 1930 fram
trädde i krisens skugga elektroniken , polymertekniken , atomteknologin, 
reaktionsmotorn, anti-biotika mm. Och omkring 1980 är det alltså dags för 
en ny generation basteknologier att stiga fram med mikroelektroniken i 
spetsen. På ett elegant sätt förklaras såväl den ekonomiska krisen, ideolo
gisk förvirring, institutionell misstro, stämningar av epokskifte och grund
dragen i det som skall komma. Hoppet om en ny ödsligt förutsägbar expan
sion kan dessutom tändas. (Freeman 1986) " Informationssamhället" är 
namnet på den SO-åriga epok vi har framför oss. I Sverige där historieskriv
ningen kanske tydligare än i andra länder utpekat just 1880-talet och 1930-
talet som de stora epokskiftena (det " industriella/moderna genombrottet" 
och "den nya ekonomins"/"välfärdsstatens"/ "den svenska modellens" el
ler "den socialdemokratiska statens" genombrott) passar mönstret ovanligt 
bra, särskilt för socialdemokratins motståndare. (Beckman 1983) 

Den världshistoriska perspektiveringen av datorerna har också förts upp 
på ännu högre nivåer. Om längvågsteorierna för tidsmedvetandet till en 
sekulär nivå, opererar de som surfar på Alvin Tofflers ryktbara "tredje våg" 
på en millenarisk. Informationssamhället betecknar något så storartat som 
den tredje eller möjligen fjärde egentliga händelsen i hela mänsklighetens 
historia. 

Men det finns fantaster som inte ens nöjer sig med iden om en begynnan-
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de tredje era i människans utveckling. På en ännu högre evolutionär nivå 
har datorerna satt fantasin i rörelse i riktning mot "den nya arten". I dagens 
datorer skall vi kunna se framväxten av en ny högre existensform hos mate
rien . Lever datorer? - har man på fullt allvar börjat fråga sig. Håller 
intelligensen i den hegelianska betydelsen av " ande" på att frigöra sig från 
sitt biopsykiska substrat? Kommer de globala nätverk av datorer och data
baser som nu snabbt byggs upp snart att förete "synergetiska" (självorgani
serande) egenskaper sådana att vi bevittnar födelsen av en planetarisk hjär
na? Datorer kan redan i begränsad utsträckning " lära sig" dvs programme
ra om sig på basis av erfarenhet. Vad hindrar att denna förmåga relativt 
snabbt utvecklas till mänsklig paritet och överträffar den? Självreproduce
rande datorer - datorer som tillverkar nya datorer - framstår också som 
tänkbart, kanske inte ens avlägset som möjlighet. Är det kanhända så att 
människan snart gjort sitt i materiens evolution mot allt högre grader av 
organisation , komplexitet och "ande"? Skall människan komma att stå till 
dessa högre varelser såsom djur och växter idag står till människor, som 
objekt för uc:;ugning, :;t:ntimt:ntal omsorg och nyfiken förströelse? Tala om 
världshistoria! (Simon 1983, Lem 1978) Inte sedan evolutionslärans genom
brott i den triumferande industrialismens sena 1800-tal har den världshisto
riska fantasin nått sådana höjder. 

SYFTE OCH UPPLÄGGNING 

Denna uppsats utgår från uppdraget att bidraga med humanistiska perspek
tiv på datorer och datorbaserad informationsteknologi. Detta kan innebära 
många olika saker alltifrån att kartlägga hur de enskilda forskningämnena 
inom humaniora får nya kunskapsfält, utvecklingsuppgifter och forsknings
metoder genom datoriseringen, till att diskutera de utmaningar som infor
mationsteknologin utgör för humanismen betraktad som världsbild och vär
desystem. På ett tankeväckande sätt skapar datorerna en brygga mellan "de 
två kulturerna" inom forskningen - den humanvetenskapliga och den na
turvetenskapligt-tekniska. Ämnen som lingvistik, pedagogik, kognitiv psy
kologi, kunskapsfilosofi, kommunikationsforskning, organisationsteori , ar
betslivsforskning m f1 dras i rask takt in i utveckling och analys av den nya 
tekniken. Humanioras traditionella uppgift att ge systematisk överblick av 
kultur- och samhällsutveckling får ett nytt dramatiskt stoff att handskas 
med. Humanismens antroprocentriska världsbild och värderingar möter i 
datorerna såsom "artificiell intelligens" en genomgripande utmaning. De 
gamla frågorna om människans särart , öde och ställning i världen kommer 
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ånyo på tidens tapet. 
Behovet av att få grepp om de genomgripande förändringar som kan 

förbindas med datorer och nya mediatekniker har blivit starkt och resulterat 
i en internationell störtflod av kommentarer, utredningar och framtidsspe
kulationer under de sista 15 åren . Dessa ansträngningar försvåras av den 
exceptionella hastigheten i den tekniska utvecklingen på området och av 
teknikens generalitet - mångsidigheten i dess aktuella och potentiella till
lämpningar. Den måttlösa mängden kommentarer, med mer eller mindre 
revolutionära perspektiv på den nya informationsteknologin, gör det natur
ligtvis också svårt att på något meningsfullt sätt ytterligare berika denna 
mängd. 

I mitt bidrag har jag - i anslutning till tidens smak för dramatik -
försökt mej på en anspråkslös övning i en traditionell och mycket anspråks
full humanistisk paradgenre: den världshistoriska betraktelsen. Till följd av 
moderna vetenskapsideal och sedlighetsreglerna för akademisk befordrings
prosa har genren inte längre samma ställning som på 1800-talet, när Hegel, 
Comte, Carlyle, Michelet, Marx, T aine, Burckhardt, Spencer, Nietzsche 
m fl livade sinnena med sina grandiosa överblickar. Vådliga generalisering
ar, drakoniska förenklingar, starka ideologiska anslag och andra äventyrlig
heter har förvisat den värdshistoriska betraktelsen till de akademiska utmar
kerna . Den må numera utövas i mindre ansvariga journalistiska, litterära 
och essäistiska sammanhang, och i den mån den alls äger burspråk vid 
svenska universitet är genren förbehållen de stora döda, utlänningar och 
helst döda utlänningar. 

Utmärkande för den världshistoriska betraktelsen är en strävan att ge 
kontur och mening åt samtiden genom att sätta in den i största möjliga 
utvecklingssammanhang. Genren är företrädesvis "evolutionär", om än inte 
nödvändigtvis i strikt darwinistisk bemärkelse. I stället för att understryka 
det revolutionära, nya och artskilda i tidens händelser , betonar världshisto
rikern kontinuiteten. Ställd inför datorerna och informationssamhället sö
ker han placera in de ögonskenligen revolutionära förändringarna i mönster 
sådana att de framträder som förstärkningar och progressioner av trender 
giltiga sedan lång tid, kanske rent av sedan tidernas begynnelse. Liksom alla 
historiker söker världshistorikern utmejsla bilden av ett skeende genom att 
än se det i skenet av sin förhistoria än i skenet av de efterföljande. Men 
eftersom världshistorikern vill belysa samtiden, inte det förflutna, har han 
till skillnad från den vanlige historikern och i likhet med framtidsforskaren 
inte det efterkommandes facit att tillgå. Världshistorikerns historia innefat
tar därför - antingen det redovisas i form av prognoser eller ej - åtmins
tone en del av framtiden. Härigenom får den världshistoriska betraktelsen 
gärna en "fatalistisk" prägel genom att stänga in samtiden i en världstrend, 
som stäcker sig både långt bakåt och framåt i tiden . (Danto 1968) I en tid av 
voluntarism , demokrati och humanism - iden att människan i demokratisk 
ordning kan och bör fritt förfoga över sin framtid - har dessa fatalistiska 
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drag bidragit till den världshistoriska betraktelsens impopularitet. 
Grundtemat i denna lilla övning i en äventyrlig genre är tanken att datori

seringen bör förstås mot bakgrund av en världstrend mot stegrad artificiali
sering. Kulturutvecklingens allmänna innebörd är inte bara tillväxande arti
ficialitet - den konstgjorda världens successiva frigörelse ur "naturen". Vi 
går också mot "artefakternas herravälde" - en allt mer genomgripande 
underordning av människa och natur under en dominerande struktur av 
institutioner , symbolsystem, tekniska objekt, rollpersonligheter och andra 
sociala konstföremål. Temat är förvisso inget nytt i den världshistoriska 
genren , vars högsta ambition är att utspekulera kulturutvecklingens allmän
na innebörd i skenet av samtida förändringar. Varianter på en ide om 
fortskridande artificialisering finner vi i Hegels lära om det självutvecklande 
"förnuftet"; i Marx lära om en successivt "församhälleligande"; i Spencers 
lära om en evolutionär gång mot allt högre och mäktigare system och i Max 
Webers lära om en fortskridande global "rationaliseringsprocess". (Aron 
1968) Med stark betoning på "teknifieringens" centrala roll i den allmänna 
anificialiseringen återfinns temat hos moderna världshistoriker som Jacques 
Ellul och Lewis Mumford. (Ellul 1964, Mumford 1934, 1967). Med varie
rande grader av litterär bravur och moralisk indignation är temat en grund
val för den moderna science-fictiongenren med författare som Aldous Hux
ley, Harry Martinson, Stanislaw Lem och P C Jersild. 

Min mening är alltså att skissera hur datoriseringen förstärker och under
lättar artificialiseringen i flera dimensioner. Jag skall använda mig av myc
ket storskaliga och grovmaskiga idemönster som pekar hän mot tilltagande 
kontroll , mot stegrad mekanisering, mot tilltagande fysikalisering av sociala 
strukturer, mot förstärkt "systemisering" av sociala relationer och mot ut
vecklingen av en "simuleringskultur" . Datoriseringen innebär inte att dessa 
trender skapas, men att de förstärks och ges delvis ny innebörd och rikt
ning. 

För att beskriva dessa trender har jag genomgående använt mej av en 
enkel och lätthanterlig metod för fundamental kategorisering. Denna arbe
tar med par av binära distinktioner som ordnar världen i fyrkantiga sche
man. Vill man tillåta verkligheten fler kvaliteter behöver man naturligtvis 
bara öka antalet distinktionsvariabler, eller "dimensioner". Att jag använ
der mej av tvådimensionella, ytterligt förenklade beskrivningsmönster mo
tiveras av att den världshistoriska betraktelsen är en genre som kräver myc
ket långtgående förenkling. Det jag tar upp är skisser snarare än utförda 
ideer och någon fullständig inventering av artificialiseringens många aspek
ter är det inte fråga om. 
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FRÅN LAGRING TILL KONTROLL 

Min första skiss gäller datoriseringens ställning i en världshistorisk tendens 
mot kontrollteknologiernas dominans. Datorerna innebär en kraftfull för
stärkning och förlängning av den "cybernetiska revolution" som utmärker 
kulturbildningsprocessen under 1900-talet i det mycket långa perspektivet. 

För att visa detta använder jag mej av en enkel modell som gör anspråk på 
att utsöndra de fundamentala operationskategorier som återfinns i alla typer 
av system. Alla funktioner, som kan identifieras hos system, gestaltas ge
nom dessa kategorier av elementära operationer. Så här ser modellen ut: 

BEVARA 

ORGANISATION 
i tid och rum 

kontroll Tranlformation 
,, ., 

i-------+----------1 FOR/\NDRA 

1.agrins Transport 
LOKATION 

i tid och rum 

De två bevarande operationerna har funktion i förhållande till problematiska 
egenskaper an förskingras och falla sönder i systemet och dess omgivning. De 
förändrande operationerna gestaltar funktioner som beror av en problematisk 
stelhet, seghet och bundenhet. Modellen skiljer mellan sådana bevarande och 
förändrande operationer som å ena sidan avser organisationen hos de fenomen 
som systemet opererar på, och ä andra sidan den tidrumsliga lokationen av 
fenomenen. Dessa fenomen kan vara av mycket olika slag - materia, energi, 
information, beteenden, människor, symboler, regler , mm. En sax ärt ex en 
transformator av textilmaterial. En motor är en transformator av energi. En 
kikare är en transformator av information. En bok är ett symbollager. En 
termostat är en kontrollanordning för temperatur. Ett fängelse är ett lager av 
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skurkar. En vattenledning är en transportör av vatten. Riksdagen är en trans
formator av normer. Generna är ett lager av kontrollinformation. Ett system 
utgör typiskt en bestämd figuration av hopkopplade operatorer av alla fyra 

1 slagen. En personbil är exempelvis ett transportabelt lager för personer organi
serat kring en central energitransformator, som med hjälp av en serie kontroll
operatorer och transportanordningar omvandlar energi lagrad i bensin till 
snurrande hjul. Ett institutionellt system som en familj är en anordning för 
kontroll av beteenden mot en viss regelmall, en transformator av biologiskt 
råmaterial till sociala varelser (uppfostran), ett lager av personer och roller, och 
en fundamental anordning för transport av biologiska, psykiska och sociala 
strukturer från en generation till en annan. 

Också datorn är en komplex figuration av operatorer. I lagringsdimensionen 
är minnet den typiska funktionsenheten. I kontrolldimensionen är det pro
grammet. Den centrala aktiviteten i en dator är serier av datatransformationer 
inom ramen för ett komplex av ledningar för transport av elektriska impulser. 
Ser vi utöver dessa exempel på interna operativa karakteristika kan vi betrakta 
datorn som en generell informationshanterare vars funktioner och betydelse 
kan sökas i modellens fyra huvudriktningar. I lagringsdimensionen framträder 
datoriseringens betydelse i kraft av den enorma ökningen av den mängd lättill
gänglig information som aktörer av olika slag kan hålla om sin omgivning. I 
transportdimensionen knyts informationsteknologins betydelse till den drastis
ka ökningen av kapaciteten att överföra data mellan aktörer på godtyckligt 
geografiskt avstånd och möjligheterna därmed att öka kommunikation och 
ömsesidigt anpassningsberoende mellan allehanda sociala processer. Som in
formationstransformator innebär datoriseringen inte bara en våldsam ökning 
av möjligheterna att extrahera kunskap och samband ur väldiga datamängder 
utan också radikalt ändrade förutsättningar för att konvertera informations
strukturer i mycket olika slags system till gemensamma digitala nämnare och 
därigenom öka den generella kommunikativiteten mellan olikartade system. 
Till sist ligger datoriseringens betydelse i att den genom programmering, 
automatisering, robotisering, övervakning m m på ett revolutionärt sätt för
stärker och ändrar villkoren för kontroll och styrning för alla slags processer. 
Det är med andra ord i den generella användbarheten som datorernas betydel
se ligger och det är också denna generalitet som gör det så svårt att förutsäga 
vilka konsekvenser som datoriseringen kommer att få för samhällsutveckling
en i stort. 

Att jag tillmäter datoriseringen störst betydelse i kontrolldimensionen 
skall jag nu illustrera med en tillämpning av modellens fyra kategorier på en 
snabbskiss av samhällsutvecklingen under de sista S 000 åren . Den bygger 
på att vi kan urskilja epoker i kulturbildningen på basis av dominerande 
tekniska operationstyper. 

(? Mot slutet av den långvariga förskjutningen från jägarsamhällen till jord
brukssamhällen uppstod för drygt S 000 år sedan de första s k högkulturerna 
kring Nilen, Eufrat och Tigris m fl floddeltan. Dessa baserades på en serie 
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tekniska och sociala innovationer som dominerades av spektakulära nya lag
ringstekniker - skriftspråket, vattenreservoaren, sädesmagasinet, stenstaden 
och generaliserade värdelager i form av myntens föregångare. Transforma
tionsteknologier - främst metall- och stenbearbetning, och transporttekniker 
- bl a fartyg och hästdragna stridsvagnar, spelade förvisso en stor roll, men 
ändå präglas grunddragen i de första högkulturerna av radikalt förändrade 
möjligheter att bevara och hålla samlade informationer, material , regler och 
människor. Detta var lagringskulturernas epok. Den geografiska fixeringen av 
samhällsbildningen, som det utmognande jordbrukssamhället innebar, förde 
försk.ingringsproblematikema i förgrunden och koncentrerade därmed den 
innovativa uppmärksamheten på lagringstekniker. 

Under det sista årtusendet före Kristus sker , i vår ända av världen, en 
förskjutning av kulturens centrum mot Medelhavet och till samhällen som 
främst kom att basera sin dominans på överlägsna transporttekniker. Nya 
tekniker för kommersiell och militär sjö- och landtransport gav underlag för 
feniciernas, grekernas och romarnas politiska, ekonomiska och kulturella 
blomstring. Den ekonomiska nyckelverksamheten förskjöts från ansamling, 
lagring och tesaurering till handel. Ädla metaller, som under lagringsepo
ken fått en institutionaliserad funktion som värdelager, kom alltmer att 
framträda som bytesmedel och värdetransportörer. Genom att lagringsepo
ken starkt ökat värdeproduktion och överskott på geografiskt bestämda 
punkter, kunde transportteknologiernas era skörda vinster genom att kom
municera mellan dessa allt rikare lager. Handelns och transportteknologier
nas kulturella primat sträcker sig långt in i modern tid. 

Under medeltiden förskjuts den västerländska kulturens dominanscentrum 
mot atlant- och nordsjökusten. Samtidigt börjar övergången till transforma
tionsteknologiernas era. Spektakulära transformationsteknologier- vatten
och vindkraft, krut, boktryckeri, stålframställning - bryter igenom och epo
ken kulminerar under 1800-talet med ångmaskinen, syntettekniker, förbrän
ningsmotorn, elgeneratorn, turbinen och alla de elektromekaniska omvand
lingstekniker som grundlägger den teletekniska revolutionen. Epoken känne
tecknas också av uppbrottet ur de oförstärkta sinnesorganens starkt begränsa
de värld. Optiska och senare elektriska transformatorer vidgar den vetbara 
världen i jättesprång. Den centrala innebörden av ekonomisk verksamhet 
förskjuts från handel till industriell produktion. Till penningens funktioner 
som värdelager och bytesmedel adderas en ny dominant funktion som kredit
medel och kapital. Nya transformationsmöjligheter leder till nya produktions
organisationer och nya sociala tekniker för kontroll - det kapitalistiska fa
brikssystemet träder fram. I släptåg på de nya transformationsteknologierna 
omdanas villkoren för kommunikation och transport och alla slags flöden av 
personer, informationer, material och energier börjar växa exponentiellt. På 
ett naturligt sätt bildar transportens och handelns epok grundvalen för den 
följande transformationseran. Handelns expansion kom så småningom att 
spränga ramarna för de lokalt genererade överskotten. Det lokala jordbrukets 
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och hantverkets överskott måste ökas genom effektivare transformationstekno
logier för att kunna föda handelns glupande behov och vinningsmöjligheter. 

Vi lever fortfarande i långa stycken i transformationsteknologiemas era. 
Men atomteknologi, television, reaktionsmotom, polymertekniken och andra 
revolutionära transformationsteknologier till trots, är det kontrollteknikerna, 
som under 1900-talet framträder som mästerteknologier. Pedagogisk teknik, 
vetenskaplig företagsledning, systematisk ekonomisk politik, centraliserad 
planmässig hushållning, processövervakning, automation, robotisering, ke
misk kontroll av organiska strukturer, ADB, genteknologi m m är vår tids 
typiska tekniker. Alla är de först och främst styr- och kontrolltekniker som 
tillåter underordning av allt vidare räjonger av materiens processer under 
programmatiskt styre. Den centrala värdeskapande ekonomiska verksamheten 
som fysiokraterna, ricardianema och marxisterna under transformationserans 
kulmination tolkat som produktion och naturomvandling, framträder i kon
trollteknologins era som administration. Penningens först gestaltade funktion 
som värdelager bleknar bort. Till funktionerna som bytesmedel och kreditme
del framträder penningen i vår tid med den överordnade funktionen att kon
trollera och stabilisera den ekonomiska processen i dess helhet. Liksom den 
expanderande handeln en gång framtvingade en koncentration av innovativ 
uppmärksamhet på problemet att öka transformationseffektiviteten i lokal pro
duktion, skapar transformationserans våldsamma ökning av produktionskapa
citeter en koncentration av innovativa ansträngningar till problemet att admin
strera och styra dessa prometiska krafter. För detta ändamål är datorerna ett 
universalmedel. 

Också bilden av den föredömliga människan har färgats av dessa epokers 
inriktningar av kulturprocessen. De äldsta kulturheroerna är gärna sådana 
som bar hela sin kultur med sig, likt en Salomo ett mänskligt lager för hela 
världens vetande och visdom. Transportepoken bidrar med bilden av männi
skan som vittberest resenär - Odysseens och Aeneidens hjältar. Under trans
formationseran artikuleras det eminent mänskliga i skapelsens och självskapel
sens former och låter Marx, Nietzsche och Sartre artikulera humanismen som 
en upprorisk skapelselära. I kontrollteknologiernas begynnande tidevarv får 
humanismen revidera sin människosyn, ty man börjar få skapelsehumanis
mens heroiska överskridarpatos i vrångstrupen, genom att den explosiva ut
vecklingen av produktion och naturomvandling synes hota såväl natur som 
kultur. Tre ledande skandinaviska filosofer har på sistone framträtt med skrif
ter där man söker ge en bild av humanismens moderna uppgifter som väl 
passar en era av total administration - människan som tillvarons totalförvalta
re och herde. (Von Wright 1971, Naess 1976, Hallden 1983) "Bildning" -
detta nyckelbegrepp i den humanistiska traditionen - är på motsvarande sätt 
mångtydigt i modellens termer. Bildning kan framträda som ett ansamlat lager 
av lärdom. Bildning kan vara den sorts resa genom tillvaron som gestaltas i en 
klassisk tysk "Bildungsroman" - ett slags personlighetsdaningens turistbro
schyr. Bildning kan knytas mera bokstavligt till skapelse och utveckling. 
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I en tidsålder som låter adminstrationen framträda som grundläggande 
livshållning kan bildningsbegreppet knytas till det populära slagordet "hel
hetssyn" . Förutom allmän välvilja är det helhetssyn som en modern huma
nist anses skola besitta. (Genom förväxling av ideologisk humanism och 
akademisk humaniora har detta lett till missuppfattningen att man, i en tid 
av omvälvande förvirring, skall vända sig till humanioras ämnesföreträdare 
för att få en ack så behövlig humanistisk helhetssyn, på bl a den omdaning 
av mänskliga villkor som datoriseringen innebär. Positivistiska vetenskaps
ideal och sektoriserad underordning av universiteten under statsadminstra
tionen har nämligen i hög grad lyckats förjaga humanismen och dess 
bildningsideal från humanioras led.) 

Som allsidig och superpotent kontrollteknologi är datorerna både en 
dröm och en mardröm för den traditionella humanismens doktriner om 
människans särart och härskarprivilegium. Med dess hjälp kan människan 
framträda som mikroelektronisk herde över alla möjliga slags processer. 
Samtidigt suggererar datorn såsom en globalt tillväxande artificiell intelli
gens iden om hur människan skapar sig en avbild , som skall rycka all makt 
från henne, såsom Gud i människan skapade sig en avbild som så småning
om usurperade den gudomliga makten. I den mekaniska intelligensens allt 
kraftfullare prestationer hotas humanismens tro att förnuftet - det rationel
la tänkandet - är ett unikt mänskligt karakteristikum och privilegium. 
Eftersom det som primärt måste kontrolleras i ett samhälle är människors 
beteenden och föreställningar, innebär datorerna ett prospekt för mekanise
rad maktutövning av få över många - en maktutövning av dimensioner som 
får inte bara humanisten att blekna. 

MEKANISERING 

Med '\amhälle" kan man förvisso mena ganska många olika saker. Man 
kan fatta kollektivitet som det centrala för ett samhälle och se gruppen eller 
hjorden som det definierande sociala fenomenet. Man kan tala om samhäl
len som territoriella strukturer - platser av varierande storlek som utgör 
geografiskt avgränsbara områden för interaktion. Man kan tala om samhäl
let i en mycket speciell modern betydelse av myndigheter och offentliga 
politiska institutioner. Man kan också definiera samhället genom de olika 
typer av sociala objekt och strukturer som bildar ett eget skikt av konstgjor
da fenomen, som ehuru tillverkade av människor, möter oss som en relativt 
oberoende struktur av objektiv social verklighet. Samhället i denna bemär
kelse består av olika typer av artefakter, som uppstår, reproduceras och 
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vidareutvecklas genom mänsklig aktivitet. 
Dessa artefakter kan delas upp i fyra fundamentala, inbördes starkt bero

ende kategorier, på grund av skillnader i deras allmänna existensform. 

1. En huvudtyp har karaktären av regler, som programmerar mänskligt 
beteende i olika avseenden. Komplex av sådana regler eller program 
kan man kalla institutioner, som sammanbinder system av normer 
och roller . Dessa regler kan vara starkt formaliserade och förtydliga
de som offentliga lagar eller klausuler i ett kontrakt. De kan också 
vara svagt formaliserade och otydliga som t ex de kulturella program 
som reglerar relationerna mellan könen. 

2. En annan huvudtyp har karaktären av symboler som refererar till 
något. De viktigaste typerna av sociala symbolsystem är de som 
innehåller samhällets kunskaper och föreställningar, världs bilder 
och teorier. 

Dessa två typer av artefakter är om man så vill " immateriella", de är "ide
er" som måste memoreras, förtecknas och materialiseras på olika sätt för att 
kunna bevaras och utvecklas. De två andra typerna av artefakter är däremot 
"materiella" såtillvida att de existerar genom "sub-sociala" substrat. 

3. En tredje typ inbegriper alla konkreta konstgjorda föremål. Dessa 
kan vara av mycket olika slag - hus, verktyg, böcker, telegrafstol
par, statyer, kläder, bomber m m. En del är mera löst förankrade i 
sin lokala omgivning och framträder därför som föremål i ordinär 
bemärkelse. Andra , som åkrar, vägar, hamnar och parker, är lokal
bundna kulturella omvandlingar av fasta naturformationer. Typiskt 
för alla dessa föremål är att vi kan identifiera dem genom deras 
funktioner , de ändamål de är tänkta att tjäna. 

4. En fjärde huvudtyp, som lätt kan glömmas bort, är de sociala person
ligheterna, eller med andra ord de komplex av färdigheter och avsik
ter som programmeras in i människor genom den process man bru
kar kalla "socialisation" (utbildning, uppfostran m m). 

Bildandet av samhället som artificiell struktur sker genom fyra processer. 
Regler uppstår genom institutionalisering, symboler uppstår genom abstrak
tion, föremålen uppstår genom olika former av materalisiering och de sociala 
personligheterna uppstår, som sagt, genom socialisation. Vill man ha en 
allsidig bild av vilka effekter datoriseringen kommer att ha för sam
hällsstrukturen i dess helhet, kan man alltså i tur och ordning fråga sig 
vilken roll de kan tänkas spela i dessa fyra grundläggande processer för 
samhällsbildning. Några av dessa frågor skall jag ta upp i senare avsnitt. 
Här skall jag ägna mej åt ett försök att belysa datorernas roll inom ramen för 
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den del av materialiseringsprocessen som mekaniseringen utgör. 
Datoriseringen uttrycker och bidrar till en mekanisering i flera olika bemär

kelser. I en ganska enkel mening bidrar den till mekaniseringen av våra 
dagliga livsmiljöer genom att fylla dem med allt större mängder sofistikerad 
mikroelektronisk utrustning. I samband med detta kan humanisten oroa sig 
över att våra vardagsvärldar i teknisk bemärkelse blir allt svårbegripligare. Allt 
fler hemlighetsfulla små lådor utför allt märkvärdigare prestationer, utan att en 
titt under locket alls kan förklara hur eller varför. Datorer representerar knap
past något principiellt nytt härvidlag eftersom teknikutvecklingen sedan länge 
realiserat allt komplexare mekanismer, som det tar allt längre tid att lära sig 
förstå grundligt. I vardagen är vi dessutom företrädesvis intresserade av att 
våra tekniska hjälpmedel fungerar som de skall, snarare än av att förstå exakt 
varför bilen exempelvis stannar när man trycker på en pedal. 

I en annan bemärkelse mekaniseras våra världsbilder genom datoriseringen. 
För att kunna datorisera olika typer av processer måste vi formalisera dessa på 
ett sätt som är kompatibelt med datorn; vi måste göra dem maskinanaloga. I 
många fall framstår denna "mekanisering" som föga anmärkningsvärd, men 
när vi tex försöker simulera mänskliga tankeprocesser i dataform, så kan den 
datoranpassade psykologi som vi då får lov att utveckla te sig som en mera 
anmärkningsvärd mekanisering av vår människouppfattning. Nu behöver 
man inte hävda att mänskliga tankeprocesser i någon djupare mening är ma
skinliknande för att det av praktiska skäl skall vara motiverat att bygga artifi
ciell intelligens på ett sådant antagande. Frågan om hjärnan verkligen är en 
dator kan föras ät sidan. Men också denna pragmatiska hållning kan vara 
anstötlig för dem som tror att människans tankeliv inte alls är maskinliknande, 
och som dessutom finner det etiskt stötande att ens antyda detta. Här kompli
ceras diskussionen genom att de empiriska föreställningarna om hur mänskligt 
tänkande är beskaffat blandas med transempiriska föreställningar om hur detta 
borde vara för att överensstämma med metafysiska övertygelser, som kan vara 
såväl " mekanistiska" som "psykistiska" . (Weizenbaum 1976) Om humanisten 
kan oroa sig för en mekanisering av världsbild och människouppfattning i 
datoriseringens släptåg, så kan han eller hon dock glädja sig åt att den möjlig
het att modellera psykiska processer i maskinanalog form som börjat träda 
fram är långt mer trogen mot mänsklig komplexitet än den behavoristiska 
psykologins modeller. (Boden 1980) Ytterligare några decenniers utveckling 
av sofistikerade intelligenta maskiner kommer kanske för övrigt att förändra 
värdeladdningen av ord som "mekanisk" och "maskin", så att jämförelserna 
mellan människor och maskiner inte längre kommer att framstå som etiskt 
stötande. Associationerna till "grov", "enkel", "fyrkantig" skall kanske tona 
bort i en värld där maskiner framstår som exceptionellt sofistikerade och 
plastiska "sociala varelser". 

I en tredje mening tillåter datorerna en i alla avseenden anmärkningsvärd 
mekanisering av sociala kontrollstrukturer. Stora delar av de komplexa 
hierarkiska " manuella" systemen för ordergivning, instruktion, övervak-
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ning och kontroll av att individer och organisationsenheter sköter sig som 
de skall - mekaniseras och flyttar in i datorerna. Mellannivåerna i de 
sociala pyramiderna kommer i växande grad att befolkas av maskiner som 
sköter förmännens, instruktörernas och kontrollanternas funktioner. Rutin
kommunikation mellan myndigheter och medborgare kan skötas av maski-

' ner. I stället för att tampas med tjänstemän om regeltolkningar och rättmä
tighet får medborgarna lära sig att tampas med automatiserade myndighe
ters maskiner och försöka övertyga tekniskt obevandrade funktionärer att 
maskinerna inte fungerar som de borde. I stället för att sitta på lur ute i 
Sherwoodskogen i väntan på att någon fet fogde skall passera förbi med alla 
pengarna, får medborgarna försöka lura ut hur de myndighetsmaskiner 
fungerar som reglerar deras värdeutbyten, för att se om man kan "lura 
datorn". Lärarna kommer i växande grad att mekaniseras och förvandlas till 
producenter av utbilningsprogram för maskinell inlärning, där elevernas 
prestationer fortlöpande ger maskinerna instruktion om lämplig fortsätt
ning, och där hela processen kan fjärrövervakas från ett fåtal centraler. Det 
kommer inte att behövas några skolbunkrar för att hålla pli på barnen. 

En fjärde betydelse av mekanisering av datorer skall jag ge en något 
utförligare presentation. Det gäller datorernas roll i den långsiktiga mekani
seringen av mänskligt handlande. Här finns en lång historia vars elementä
raste drag kan belysas med hjälp av en enkel modell av det mänskliga 
handlandets komponenter. 
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Modellen använder som synes bara common-sensekategorier. På ett eller 
annat sätt måste vi skilja mellan den ynre iakttagbara aspekten av ett hand
lande och den inre aspekten som utspelas inne i huvudet på oss. För att 
förstå handlande måste vi på ett eller annat sätt skilja mellan en drivande 
sida, en "energisida", av mänsklig aktivitet och den riktande aspekten som 
strukturerar denna "energi" . Resultatet framgår av modellen. I den idehis
toriska bakgrunden till denna modell hittar man större delen av Aristoteles' 
ryktbara orsakslära. Formering och arbete faller in under Aristoteles' kate
gori "verkande orsak". Styrning motsvarar hans "formell orsak", och "mo
tivation" är en sentida variant på hans "final orsak". Däremot saknas den 
fjärde medlemmen i Aristoteles' system, "materiell orsak", eftersom den 
tillkommer omgivningen och modellen ovan innehåller ingen omgivning. 
Avsikten med modellen är att peka ut hur mekaniseringen steg för steg 
innebär att allt fler av handlandets grundkomponenter kan överföras till 
mekanisk utrustning. 

Den elementäraste - men inte nödvändigtvis tekniskt enklaste - formen 
för mekanisering innebär att delar av eller hela formeringsaspekten av hand
landet överförs till ett hjälpmedel. Gräver jag med en spade så motiverar jag 
det (dvs initierar det) , styr det och bidrar med muskelkraften , men en del av 
formeringaspekten har övertagits av spaden. Tekniska föremål som på lik
nande sätt övertagit en del av formeringsaspekten kallas typiskt verktyg. Ett 
föremål som övertagit delar av eller hela handlingens arbetsaspekt kallas 
motor. Kombineras en motor, eller en anordning för indirekt överföring av 
muskelkraft , med en anordning med formerande funktioner, talar vi typiskt 
om maskiner. (Enligt ordinärt språkbruk behöver alltså inte maskiner ha 
övertagit något mänskligt arbete för att kallas maskin , exempelvis manuella 
skrivmaskiner. ) Om delar av styrfunktionerna dessutom överförs till det 
tekniska hjälpmedlet talar vi i stället om automater. En modern tvättautomat 
sköter formeringen , arbetet och styrningen av rengöringsprocessen, medan 
den mänskliga aktören behåller kontrollen över initierings- och avbrytande
villkoren dvs motivationen. Alla automater måste ha något som gestaltar en 
programfunktion hos hjälpmedlet, och automaten kommer därigenom att 
liksom mänskligt handlande an få en yttre och en inre aspekt. Verktyg och 
enkla maskiner saknar denna dubbelhet. De har bara utsida. Om en auto
mat kombineras med lämplig sensorisk utrustning som tillåter den att välja 
program och initiera sin verksamhet på grundval av information som den 
själv söker, övertas delar av handlandets motivationsaspekt, och anordning
en framträder som en robot. Skulle robotar i sin tur kunna överta hela 
motivationsaspekten och dessutom göra sig självförsörjande med energi 
skulle vi stå inför de mekaniska varelser som science-fictionförfattare är så 
förtjusta i. 

Med hjälp av modellen kan vi utsöndra en tekniskt bestämd världshisto
ria åt mänskligheten. Under större delen av sin dokumenterade existens har 
människan levat i en verktygsålder. Med högkulturerna framträder elemen-
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tära maskiner förmögna att omvandla vind- och vattenkraft till styrbara 
tekniska operationer. Muskelkraft från djur och människor var dock långt 
in i modern tid den dominerande källan till mekanisk rörelse hos verktyg 
(notera dock segelbåten). Det var genom social institutionalisering - tämj
ning, slaveri, etc - snarare än genom mekanisering som man fick sina 
maskiner att verka. Ett viktigt steg i riktning mot motorer, som man inte 
skall glömma i sammanhanget, är anordningar för kraftutväxling som häv
stänger och pilbågar. Det är dock genom krut, ånga, elektricitet och för
bränningsmotorer som människan på allvar tagit steget över till maskinål
dern, då muskelkraftens bidrag till mänskligt handlande krymper till ett 
mm1mum. 

Huvudsakligen på grundval av datorer randas i vår egen tid en ny era i 
mekaniseringens historia genom att den på allvar kan börja beträda hand
landets inre domäner. Automaternas och robotarnas världshistoria har just 
börjat. Det är också uppenbarligen för att datorer visar sig kunna överta 
sådana funktioner av handlandet som vi vant oss vid att betrakta som unikt 
mänskliga, som de ter sig problematiska och upphetsande ur humanistisk 
synvinkel. För hundra år sedan " bevisade" Edgar Allan Poe i "Maezel's 
Chessplayer" att det av principiella skäl aldrig skulle kunna existera schack
spelande maskiner, ty mellan den rationella intelligensens värld och de 
själlösa mekanismernas fanns ett svalg som aldrig skulle kunde överbryg
gas. (Poe 1983) För den som regelbundet får stryk av sin schackdator - som 
numera är så bra att ingen behöver skämmas för detta - ter det sig annor
lunda. Humanistiska filosofer kan reagera på den anstormande mekaniska 
intelligensen med nya varianter av Poes vakthållning vid den gamla cartesis
ka klyftan mellan förnuftsvärlden och den materiella världen. (Dreyfus 
1972) Att neurologiska, psykologiska och nu senast datateknologiska rön 
gjort denna filosofi alltmer suspekt, hindrar inte att det finns en storslagen 
antropocentrisk kvalitet i denna vakthållning. 

I den mindre filosofiskt inriktade debatten har automationens och roboti
seringens implikationer för mänskligt handlande naturligt nog främst hand
lat om den speciellt institutionaliserade formen av mänskligt handlande som 
heter "arbete". Jag skall inte gå in på detta område om vilket redan hyllkilo
meter hunnit skrivas . En reflexion i sammanhanget är att den väldiga poten
tialen till bortrationalisering av mänskligt arbete främst är en fördelningspo
litisk problematik och inte så mycket en fråga om arbetets kvalitet och ära. 
Även om datoriseringen kan verka utarmande på vissa yrkesrepertoarer och 
mera eftertryckligt underordnande av vissa arbetspositioner, så finns det 
skäl att tro att robotisering och automatisering inte kommer att förvandla 
arbetare till robotar och automater - vilket är precis vad maskinerna i 
mekaniseringsutvecklingen tenderat att göra - utan till adminstratörer och 
specialister. Genom mekanisk substitution av arbete stegras relativvärdet av 
det kvarvarande arbetet genom att vara sammansatt med allt större och 
produktivare mängder fysiskt kapital (och förstärker därigenom motiven till 
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ytterligare substitutioner) . Finner man bara metoder att någorlunda rättvist 
fördela produktionens ökade avkastning kan man med datorns hjälp tänka 
sig ett glädjande uttåg ur det industriella löneslaveriets mörka epok, då 
människor betraktats som mekaniska delar i sociala produktionsmaskiner. 
Att programmera och underordna maskiner är ju långt mindre problema
tiskt än att för samma uppgifter programmera och underordna människor. 

SIMULERING 

Till skillnad från andra djurs är människans beteende inte direkt beroende av 
den konkreta yttre situation hon befinner sig i. Genom det symboliserande 
medvetandet kan människan avlägsna sig ur den konkreta situationens stimu
lirepertoar och därigenom forma sina egna tankar och handlingar i förhållande 
till tänkta icke närvarande eller spårbara situationer. Den vanliga experiment
råttan - rattus norwegicus - lär kunna agera på basis av stimuli som ger 
situationen ett tidsmässigt spann på plus/minus 30 sekunder. Med den löpan
de perceptionen kan alltså råttan genom minnet införliva 30 sekunder förfluten 
information och den kan spåra sannolika förändringar i siniationen 30 sekun
der framåt i tiden. (Fraisse 1963) Människans motsvarande tidsspann är inte 
bara oerhört mycket större. Den stora skillnaden är att det inte är beroende av 
den konkreta situationens signaler överhuvudtaget. Människan lever och 
handlar i sina föreställningar och dessa har ofta en indirekt eller obefintlig 
relation till drag i den faktiska yttre situationen. På en rad sätt ger datorerna en 
kraftfull förstärkning av möjligheterna för människan att leva och handla i 
situationer med mycket svag förankring i konkreta yttre betingelser. Fantasins 
vingar, som växte ut på människodjurets rygg när det symboliserande medve
tandet gjorde entre, växer med datorernas hjälp ett nytt stort stycke. Vi går 
mot "simuleringens kultur". På gott och på ont kommer vi i snabbt växande 
utsträckning - tack vare datorernas enastående förmåga att simulera händel
ser - att bilda våra erfarenheter och kunskaper utan direkt anknytning till 
konkret verklighet. (Turkle 1984) 

Jag skall försöka illustrera detta i anslutning till villkoren för kunskapsbild
ning och en modell som utnämner datoriseringen till grundval för "den fjärde 
vetenskapliga revolutionen". Teorier om vad vi menar med , och hur vi bildar 
och berättigar kunskap - i betydelsen sanna, bestyrkta, trovärdiga och/eller 
berättigade föreställningar om verkligheten - utgör sedan länge ett centralt 
intellektuellt slagfält inom humaniora. En del av problemen och motsättning
arna på området kan belysas med följande kategorisering av fundamentala 
typer av "sanningsteorier": 
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Aktiva 
• SirnutennsstJp 

y,· har sann kunskap om ett 
fenomen i den utsirn'ckning 
som vi effektivt k.an 
återskapa c/et. . 
Metod : konstruktion 

P!DSrnlftis/(. fJP 
vi har sann kunsk4p ,,om .ett 
fenomen i den ut.strnckn 1n3 
som hand/in9ar grundade~ 
denna ~nsK~P ek 
~m9t1ngsnka . 
Metoä : experiment 

f<Dn;rnderJs-=-..---E-Xfe_mQ__,1 

JI/ trtJr oss ha .ftll71J lrvnSkdf tJ;J7 

-

1n1erna ~ 
N . 0 ett fen~men n?lr VI !rt)r 4/t //t?r 

fd'restJ'ltm11_ J'vett!J.f.Jtt:lmmer med 
det !D'restd!tda. Metod : ln5en. 

KtJherenstyp 
Vi hcir Jann kunskap ,qm ~tt 
fenomen i den utstrnckning 
som kunskapen 109 iSKt fD'ljer 
ur eller fÖrutsätte.s o.v surnmm 
o.v anar~ sanna kunskaper 
Metod : inferens 

0 • 

Atetspsgl1ngstyp 
y,· har sann kunsk~p om e.tt fenomen 
i den ut.sträckning som vår kunskap 
(perceptivt) &ter-.sp~lqr fenomenet. 
rypen kallas iblcmd '~en kausala''. 

Metod : observcrti"on 



Var det bättre förr? 

Traditionella värden i datasamhället 

EN ENKEL MODELL 

På väg hem till Frankrike sitter Claude Levi-Strauss (1973) på båten och 
funderar. I Brasilien har han studerat indiankulturer som i ekologisk balans 
med omgivningen verkar ha sett i stort sett likadana ut under årtusenden. 
Nu är han p:i väg tillbaka ti ll ett Europa i expansiv, snabb förändring. 
Tillbaka till civilisationen, tänker han, eller kanske ... på väg bort ifrån 
den? Vilket liv är egentligen lyckligast? Vilket är mest civiliserat? Det som 
är möjligt i stabila, traditionella samhällen eller det vi lever i det moderna 
samhället? Är den " utveckling" vi europeer berömmer oss av egentligen så 
mycket att skryta med? Var det bättre förr ? 

De indiansamhällen Levi-Strauss fascinerats av var naturligtvis mycket 
olika det gamla europeiska bondesamhället. Men vid en jämförelese med 
det moderna samhället överväger trots allt likheterna. Det traditionella sam
hället var ett litet samhälle, ett lokalsamhälle . Dess ide om det goda livet, • 
med värden som trygghet, närhet , gemenskap och lojalitet, var fast förank
rad i hembygden. När samhället moderniseras blir detta liv svårare att 
förverkliga, men drömmen om det lever länge kvar. Den moderna iden om 
det goda livet - med utbildning, karriär, resor, spänning, konsumtion -
har inte lyckats ersätta den traditionella . Det moderna storsamhället och 
dess värden - demokrati , rättvisa, frihet, välfärd - försvaras inte helhjärtat 
av alla . Somliga tycks till och med hävda an dessa moderna värden endast är 
möjliga i ett mer traditionellt , decentraliserat samhälle. 

Under det sista århundradet har vi blivit alltmer medvetna om den viktiga 
roll tekniken spelar i den samhällsförändring Levi-Strauss mediterar över. Vi 
står nu i en explosionsartad utveckling av en ny teknik, "informationsteknolo
gin" . 1> På vilka sätt kommer denna teknik att förändra vårt samhälle, vårt sätt 
att leva? Kommer den an innebära dödsstöten för det traditionella samhället 
och dess livsform? Eller kommer denna livsform att gå en ny renässans till 
mötes? Kommer vi att utveckla en helt ny ide om det goda livet? 

När man idag betonar att informationsteknologin måste granskas ur ett 

AV BO D AHLBOM 



tag den begått och nästa gång undvika 
dem. 

Trots att förhållandena under kriget 
gjorde det mera praktiskt att bygga den 
första elektron-beräknaren i Amerika, var 
det en annan engelsk vetenskapsman , pro
fessor F. C. Williams vid Manchester Uni
versity, som med rätta kan kallas elek
tron-hjärnans fader. Det var i enlighet 
med hans beräkningar som de första ma· 
skinerna skapades. Hans nyaste maskin -
den mest utvecklade i världen - håller för 
närvarande på att byggas för Festival of 
Britain 1951. 

De flesta av dessa maskiner är fullt 
kompetenta att - om man »matar» dem 
med de nödvändiga upplysningarna - ut
föra öppningsdragen i ett parti schack. Ge 
dem bara artificiella sinnen - fotoelekt
riska celler, manometrar, mikrofoner, ter· 
mometrar o. s. v. - och hjälpmedel i form 
av verktyg, och där har ni er robot . 

Robotläkare och -jurister. 

Men antagl igen skulle vi ha större nytta 
av dessa maskiner genom att förvandla 
dem till ett slags »central-hjärnor», som 
skulle kunna kontrollera automatiskt driv
na fabriker med endast ringa mänsklig 
övervakn.ing. Andra förslag går ut på att 
göra dem till elektron-läkare; de »matas» 
med alla data angående patienten, ställer 
automatis1<.t diagnosen och levererar om
gående förhållningsorder, recept, dietföre
skrifter o. s. v. Eller en elektron-beräknare 
kunde installeras som jurist, med blixtens 
hastighet minnas alla de olika lagparagra· 
ferna, tidigare utslag och samtliga hand
lingar i ett visst mål. 

Vad som återstår för våra stackars 
mänskliga hjärnor att syssla med i en så
dan tankemaskinens tidsålder , har ännu 
inte blivit föremål för vetenskaplig dis
kussion. 

Några studenter i Cambridge bygger en elektron-hjärna under 
dr M. V. Wilkes ledning. 

Ur " Hjärnor på beställning'' av Egon Larsen i tidskriften OBS nr I, 195/ 



"humanistiskt perspektiv" söker man gärna stöd i den syn på humaniora 
som uttrycks i den tyska romatiken. Denna romantiska humanism är en 
traditionell revolt mot det moderna samhällets tro på vetenskap, teknologi 
och förnuft. Men så länge ett humanistiskt synsätt präglas av rädsla och 
fientlighet gentemot tekniken kommer dessa revolter inte att utöva något 
inflytande över teknikens utvecklingslinje. Ett sådant inflytande kräver ett 
engagemang i samhällsförändringen, inte endast varningar för vart den kan 
leda oss . Humanisterna måste ta sitt ansvar i samhällets planering. 

Moderniseringen tränger tillbaka de traditionella värdena och det båtar 
föga att klaga över det. Men även om teknologins utveckling, liksom veten
skapens, är svår att styra, är det lättare att påverka teknikens användning. 
Om vi finner vissa traditionella värden värda att bevaka blir det en väsentlig 
uppgift att fundera över hur informationstekniken kan användas så att den 
inte hotar, utan stärker dessa värden. Genom att ta den uppgiften på allvar 
kan " humanister" försöka ta tekniken i sin tjänst snarare än att söka bekäm
pa den. Men samtidigt är det olyckligt när det humanistiska perspektivet 
domineras av ett ensidigt intresse av att försvara det traditionella. I diskus
sionen av informationsteknikens användning är det kanske än väsentligare 
att bevaka det moderna värdena och försöka vara öppen för möj ligheten av 
helt nya livsformer och värden. 

Den jämförelse Levi-Strauss gör är omåttligt populär. Vi försöker stän
digt förstå nya fenomen genom att jämföra dem med gamla. Den nya tiden 
får sin karaktär genom att den jämförs med den gamla. Humanisterna lär av 
historien. Det förflutna används som modell för samtiden, och som modell 
vid våra försök att forma framtiden. 2> Föreställningen om det förflutna 
växlar naturligtvis, men det verkar trots allt finnas en stabilitet i denna 
föreställning som gör det möjligt att tala om en modell. En modell som 
ställer det " traditionella" samhället - dominerat av traditioner och stabili
tet mot det "moderna" samhället - baserat på planering och utveckling.3> 

Hos många av det moderna samhällstänkarna - Marx, Weber, Durk
heim, Simmel, Tönnies, Levi-Strauss - spelar variationer på den enkla mo
dellen " traditionell-modern" en väsentlig och grundläggande roll. Weber 
beskriver övergången från det traditionella till det moderna som en " ratio
nalisering" . Denna övergång, detta begrepp " rationalisering", spelar hu
vudrollen i hans tänkande.4> 

För Weber är moderniseringen av samhället inte en konsekvens av en 
eller annan teknik, utan resultatet av aktiv, mänsklig strävan, av ett projekt. 
Datorisering - utveckling och användning av datorbaserad informations
system - är vår tids dominerande form av rationalisering, den form moder
niseringsprojektet har mot slutet av det tjugonde århundradet. Låt oss där
för börja vår diskussion av " informationsteknologins samhällskonsekven
ser" med att granska detta projekt. 
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DET MODERNA PROJEKTET 

Den moderniseringsprocess som på allvar börjar förändra Europa under 
1500-talet, och som får sitt tydligaste ideologiska uttryck i upplysningen på 
1700-talet, förvandlar ett traditionellt hantverkarsamhälle till ett rationellt 
industrisamhälle. Avsikten med denna modernisering, med "det moderna 
projektet", som den formuleras av upplysningen, är att med förnuftets h jälp 
- genom vetenskap och teknologi - åstadkomma framsteg på alla områden 
av mänsklig verksamhet: kunskap, produktion, samhällsorganisation, poli
tik, administration, etik, konst, personlig lycka, etc.5

) 

Framsteg skulle åstadkommas på alla dessa områden - i kunskapen 
genom att ersätta traditionell spekulation med en vetenskaplig metod; i 
produktionen genom att ersätta hantverkaren med en rationell teknologi 
baserad på vetenskaplig kunskap på arbetsprocessens innehåll; i samhällsliv 
och politik genom att ersätta den traditionella formen av auktoritet baserad 
på privilegier och släktskap med en rationell maktutövning grundad i en 
laglig konstitution. l administrationen skulle framstegen tas genom att en 
traditionell, av nepotism och korruption präglad ämbetsmannavärld ersat
tes med en rationell och av explicita regler styrd, opersonlig och opartisk 
byråkrati; i den enskildes liv genom "avmystifieringen av världen" (We
ber), uppgivandet av tron på magi och mirakler till förmån för en rationell , 
utilistisk, problemorienterad attityd i alla livets sammanhang. 

Det moderna projektets framgångar gav oss europeer sådana underbara 
ting som kvantmekanik, elektricitet , en demokratisk välfärdsstat, rättssä
kerhet, rationell sjukvård och överflöd. Samtidigt förvisades traditionella 
och religiösa värden till krympande reservat och ersattes med en sekularise
rad, framtidsinriktad, individualistisk hedonism. Positivismen i vetenska
pen, industrialiseringen i produktionen, byråkratiseringen av samhället, 
utilitarismen i etiken samt en nihilistisk existentialism är några ingredienser 
i vår moderna, rationella värld. 

Avsikten med arbetets rationalisering är att öka produktiviteten, men 
också att göra arbetet mer begripligt. Rationaliseringen är ett sätt att vinna 
kunskap. För att kunna ersätta en hantverkare med en maskin måste man 
veta vad hantverkaren gör. Modellen för all framtida rationalisering var 
1600-talets mekaniska världsbild: Ett universum som på ett obegripligt sätt 
skapats av Gud , hantverkaren, ersätts med ett universum som är en begrip
lig maskin. 

Genom att arbetsprocessen blir begriplig, blir arbetet intressantare och 
mer stimulerande. Genom att ta aktiv del i rationaliseringsarbetet blir arbe
taren engagerad i forskning och utvecklingsarbete. Hon blir "forskningsan
knuten" . I sådana högtflygande filosofiska system som Hegels uppfattas 
rationaliseringen som en väg till självförståelse. 

Administrationen rationaliseras också för effektivitetens skull , men avsik
ten är dessutom att göra administrationen mer rättvis genom att beslut fattas 
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opartiskt på basis av explicit formulerade procedurregler. Dessa dubbla 
syften samverkar: Effektivitet erhålls genom att processer ges en explicit 
beskrivning, blir offentligt kända. 

Genom att administrationen rationaliseras blir den begriplig och tillgäng
lig inte bara för administratören utan för varje medborgare. Genom an delta 
i den demokratiska processen kan medborgaren spela en aktiv roll i rationa
liseringen av samhället. Det demokratiska samhället förutsätter en rationell 
administration. 

Vetenskapen ger oss en rationell beskrivning av verkligheten, tillgänglig 
för alla - utan mystiska hemligheter, kända av ett fåtal invigda. Vetenska
pen ersätter religionen som världsbild. 

Men upplysningens rationaliseringsprogram har inte lyckats leva upp till 
den ursprungliga drömmen om ett rationellt samhälle. Trots allt det goda 
som det moderna projektet gett oss är vi inte nöjda. Genom återkommande 
" romantiska" reaktioner mot upplysningens tro på förnuftet har projektet 
ifrågasatts. "Rationalisering" har för många blivit ett negativt laddat ord. 

Rationaliseringen har anklagats för att göra arbetet obegripligt, monotont 
och alienerande, snarare än verka upplysande. Byråkratiseringen har ankla
gats för att göra den enskilde medborgaren maktlös inför en oöverskådlig 
och ineffektiv apparat, med inbyggda orättvisor. Vetenskapen har gjort 
verkligheten obegriplig snarare än mer begriplig. 

DET MODERNA PROJEKTET KRITISERAS 

Den traditionella världsbilden var magisk och ödesmättad. Världen var i 
princip obegriplig och opåverkbar. Med upplysningen föddes iden om en 
vetenskaplig, rationell världsbild. Iden om en värld skapad av människan. 
Iden om att med världsbildens hjälp reflektera över och medvetet förändra 
livsformen. Men den kunskap som vetenskapen gett oss om världen har 
förblivit förbehållen ett fåtal. Världen har för det stora flertalet människor 
snarast blivit mindre begriplig. Så frodas också magiska världsbilder. Kan 
vi räkna med ett ökande intresse för magi, för religion , astrologi, ockultism, 
i ett samhälle dominerat av informationsteknologi? 

Om rationaliseringen skall ge upplysningsvinster måste kunskapen om 
den nå utanför experterna. Vad hjälper det att vi har elektiskt ljus när 
endast ett fåtal begriper vad som händer när man slår till en strömbrytare? 
Då har vi snarare förlorat den kunskap vi hade när vi lyste upp med öppen 
eld . På det sättet verkar rationaliseringen alienerande snarare än identitets
skapande. 
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Men hur löser man detta dilemma? Om upplysningens ideal är att veta 
vad man gör, måste vi då alla bli högutbildade för att må väl? Kanske det. 
Nog är det väl besynnerligt att en människa kan använda en brödrost år ut 
och år in utan att någonsin fundera över hur den fungerar? Vad beror detta 
på? En magisk värld är det inte lönt (eller rent av hädiskt) att ens försöka 
förstå. Håller den moderna världen på att bli än mer magisk än den traditio
nella, åtminstone för det stora flertalet människor? 

Den industriella revolutionens teknik är svårbegriplig och av någon an
ledning har det inte varit möjligt att ge oss alla ens schematiska kunskaper 
om den. Vi kan inte räkna med att kunskaper i datavetenskap och informa
tionsteknologi blir mer spridda än vad kunskaper i elektronik och elektro
teknik är idag. Riksen är därför stor att införandet av datasystem resulterar i 
ett allt större beroende av experter. Makterna ersätts av människor med 
makt. 

Det rationella samhället förutsätter en långt driven arbetsdelning. Denna 
arbetsdelning åtföljs gärna av en motsvarande kunskapsdelning. Men en 
olikartad fördelning av kunskap innebär en olikartad fördelning av makt. 
Detta är ett akut problem vid införandet av ADB-system, och systemerare 
försöker lösa det genom att ge användarna större inflytande över val av 
system och systemutveckling. Det är gott och väl att människor inte, genom 
datoriseringen, far mindre möjligheter att påverka sina arbetsvillkor. Men 
genom denna anpassning till lokala krav riskerar vi att få ett samhälle som i 
ogenomskinlighet påminner om skråsamhället. 

Kanske borde man inrikta systemeringsarbetet på att göra datasystem så 
genomskinliga som möjligt, inte bara för de direkta användarna, utan för 
alla medborgare. Ju längre vi kunde gå på den vägen, ju mer begriplig 
tekniken kunde göras, desto bättre skulle det moderna projektets värden -
rättvisa, demokrati , öppenhet - kunna förverkligas. 

Rationalisering innebär att reglerna för en verksamhet formuleras och 
görs tillgängliga för alla berörda parter. Endast så kan rättvisan bevakas och 
en verklig utveckling komma till stånd. Ofta visar det sig emellertid att 
dessa regler blir så komplexa och snåriga att syftet motverkas. Ibland verkar 
själva formulerandet av reglerna leda till att en komplicerings-process in
leds. Utvecklingen av verksamheten gör den mer komplicerad - ofta utan 
synbara fördelar. Inte minst har vi sett detta ske på datasystem-området. 
Med de manuella löne- och banksystemen kunde man kontrollera om lönen 
stämde och räntan var rätt räknad. Idag är detta omöjligt. Men denna 
utveckling (inveckling) måste medvetet bekämpas om det moderna projek
tet inte skall spåra ur. 

Det är fatalt när rationaliseringen resulterar i just den typ av system som 
det moderna projektet angriper. Det traditionella samhällets orättvisor och 
ineffektivitet beror på att människor vinner inflytande genom personliga 
relationer och inte genom kompetent arbete. De skattesystem, avgiftssys
tem, bidragssystem etc. vi har idag är på god väg att, med datorernas hjälp, 
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bli så komplicerade att karriären även i det moderna samhället blir beroende 
av icke-produktiv kompetens och icke-produktivt arbete. Kunskapen om 
hur dessa system fungerar ger tillträde till det moderna samhällets över
klass. 

DET MODERNA PROJEKTET ÖVERGES 

Konfronterade med det moderna projektets "misslyckande" söker vi gärna 
tröst i en romantisk bild av hur livet tedde sig i det traditionella samhället. 
Bonden, säger vi oss, levde nära naturen, i en hembygd med gemenskap 
och tid för samtal, medan den moderna människans liv präglas av arbetsdel
ning, massmedia, främlingskap och fragmentering. 

En sådan romantisk reaktion färgar, tycks det mig, mycket av diskussio
nen kring datoriseringens faror. Den alienering som åstadkoms av produk
tionens och administrationens datorisering förklaras då med hänvisning till 
de avgörande forändringar i arbetssituationen som en sådan process innebär. 

Det hävdas att sådana förändringar måste ske långsamt så att användare 
av datasystem hinner anpassa sig till dem. I extrema fall kan man hävda att 
införandet av datasystem måste ske med ett minimum av förändringar av 
arbetssituationen. Dessa båda syften kan uppnås genom att man betonar 
värdet av an tillvarata användarnas kunskaper och erfarenheter vid kon
struktionen och utvecklingen av datorbaserade informationssystem. I såda
na "användar-inriktade" angreppssätt ingår ofta en traditionell , konservativ 
föreställning om faran av att störa väl etablerade vanor. 

I det t raditionella samhället betonas erfarenhetens och kunskapens bety
delse. Att lära sig ett hantverk är en mödosam och långvarig process, i 
vilken erfarenheter överförs från en generation till nästa. Likt de myter som 
förmedlas genom muntlig tradition, förändras hantverket omedvetet och 
långsamt. I ett samhälle utan böcker, beroende av icke beskrivna färdighe
ter, blir det livsviktigt att komma ihåg och korrekt återge. Ett sådant sam
hälle måste se varje förändring som ett hot. Förändringar kan ju ruinera det 
arv som mödosamt vuxit fram under generationer.6> 

Den ineffektivitet som, tvärtemot upplysningens syften, ofta förefaller bli 
resultatet av datorisering kan skyllas på upplysningens övertro på vår möj
lighet att formalisera mänskliga förmågor. Genom an betona betydelsen av 
hantverkskunnande, "tyst kunskap" , ifrågasätter man möjligheten av och 
poängen med datorisering. Rationaliseringen bär, med detta synsätt, ansva
ret för en undervärdering av de icke-formaliserbara färdigheter av vilka 
organisationens effektivitet är beroende. Med detta synsätt kon trasteras det 
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traditionella hantverkets värden mot såväl bokligt utbildade experter som 
programmerade, enfaldiga, expertsystem. 7J 

Den alienering och ineffektivitet som ibland verkar bli resultatet av dato
risering (rationalisering) skylls ibland på en långt driven "centralisering" , 
en strävan efter att konstruera generella system baserade på standardlös
ningar. När man ser stora fördelar med decentralisering verkar man göra en 
dygd av det faktum att traditionella samhällen kännetecknas av synnerligen 
bristfälliga kommunikationsmöjligheter. SJ 

Låt oss nöja oss med dessa exempel på hur traditionella värden kan 
aktualiseras i strävan att hantera negativa konsekvenser av tidiga försök till 
datorisering. Dessa traditionella värden ges naturligtvis ofta en rationell 
motivering: Kvaliteten hos arbetet (dvs dess effektivitet) kommer att öka 
om dessa värden beaktas . Men vad vi ser i dessa försök verkar snarare vara 
en lättköpt utväg, byggd på spekulationer, än ett allvarligt försök till efter
tanke. Man hänvisar till traditionella värden när det moderna projektet 
råkar i svårigheter , mer som en reflexhandling än som ett allvarligt försök 
till problemlösning. 

Rationalisering sägs ofta ha en negativ effekt på kreativiteten. Byråkratis
ka organisationer och positivistisk vetenskap, vilka stöder sig på rationella 
metoder (regler) , sägs inte ge utrymme för kreativa insatser. Men sådan 
kritik anger sällan hur man försäkrar sig om kreativitet i organisationer, 
utom, negativt, genom att avhålla sig från rationalisering. Denna reaktion 
kan därför uppfattas som ytterligare ett sätt att fly det moderna projektet, 
snarare än ett försök att komma till rätta med dess brister. 

Man kan förstå dessa sätt an reagera på det moderna projektets svårighe
ter, men de är till föga hjälp. Att inte störa etablerade vanor, att värna om 
hantverket och decentraliserad småskalighet, är inte förenligt med det ratio
nella samhällets värden - demokrati , öppenhet, rättvisa, välfärd. Så länge 
vi föredrar dessa värden kan vi inte vända vetenskapen, teknologin och 
byråkratin ryggen. Att göra så skulle innebära att vi gav upp tron på möjlig
heten att medvetet forma samhället. 

I stället för ett tillskott av bättre, mer förnuftiga, medel att organisera vårt 
samhälle innebär denna flykt en romantisk klagan att så är omöjligt, att det 
finns aspekter av samhälleligt liv som helt enkelt inte kan begripas eller 
rationellt organiseras. Sådan är den " postmoderna lösningen" på vår tids 
problem. Den ställer oss inför valet mellan expanderande, alienerande ra
tionaliseringsformer å ena sidan och att överge det moderna projektet å den 
andra. Men finns det då inget tredje alternativ, ingen väg ur detta dilemma 
som det moderna projektet står inför? 
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DET MODERNA PROJEKTET KAN UTVECKLAS 

Marxismen ger oss en, mycket inflytelserik, diagnos av det moderna projek
tets negativa konsekvenser: Rationaliseringen har i det kapitalistiska sam
hället varit odemokratisk. Denna process har drivits fram av en fåtal på de 
mångas bekostnad. När en gång det moderna projektet är i folkets händer 
kommer upplysningens dröm att gå i uppfyllelse.9> 

Vad kan dagens rationaliseringsexpert dra för slutsatser av denna dia
gnos? Hur skall systemvetenskapen arbeta för att i Marx' anda minimera 
alienationen? Att bli mer "användar-inriktad", konstruera mer "användar
vänliga" system, är knappast svaret. 

En grupps ("användarnas") intressen tillfredsställs inte automatiskt ge
nom att gruppen tillförsäkras inflytande över rationaliseringen. För att för
säkra sig om att datoriseringen av samhället inte drabbar väsentliga mänsk
liga värden är det inte tillräckligt att användarna får inflytande över system
design och utveckling. Det förutsätter åtminstone att användarna vet vad de 
vill. Men är det sant? 10> 

Datorisering sker ofta lokalt men med omfattande effekter. Att tjäna den 
lokale användaren innebär att alienera det stora flertalet. När ett system 
introduceras i en administrativ organisation (myndighet eller företag) kan 
det mycket väl hända att vad som verkar upplysande för användaren verkar 
alienerande på organisationens klienter. Det bästa som kan åstadkommas 
med "användar-inriktning" verkar vara lokal upplysning. 

Marxismen innehåller därför inte, i sin grundläggande teori, n11gon själv
klar lösning på de problem som drabbat det moderna projektet. Det moder
na, rationella samhället är helt enkelt för komplext för att drömmen om en 
allmän och omfattande upplysning ska kunna förverkligas endast genom en 
rättvisare maktfördelning, även om naturligtvis en sådan maktfördelning är 
en förutsättning för det moderna projektets framgång. 

Max Webers analys av det moderna projektets svårigheter bygger på hans 
distinktion mellan olika former av rationalitet. Mänskligt handlande upp
träder, enligt Weber, i åtminstone fyra mycket olika former vad avser mo
tiv, berättigande, inriktning: 

(a) tradi tionellt handlande är vanemässigt, berättigas genom hänvisning till 
traditionen, till att man alltid gjort på detta sätt 

(b) affektivt (emotionellt) handlande är, som ordet säger, känslomässigt 
handlande 

(c) målrationellt handlande är medvetet inriktat på att finna optimala medel 
för att uppnå vissa givna mål, på att lösa vissa givna problem. Målrationali
seringen innebär ofta, enligt Weber, en inriktning på intressen av den typ vi 
finner i det moderna ekonomiska handlandet. 
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(d) värderationellt handlande är medvetet valt för att det exemplifierar med
vetet valda värden. Det värderationella handlandet kan ytligt sett likna det 
traditionella, men skiljer sig just i att värdena är medvetet formulerade och 
valda. 

När traditionellt och affektivt handlande är i det närmaste automatiskt, 
oövertänkt, förtjänar det egentligen inte att kallas " handlande". Weber vill 
nämligen reservera denna term för sådant beteende som har "mening" för 
den som utför det. Men när människor börja reflektera över dessa former av 
handlande tenderar de att förlora sin traditionella och affektiva karaktär. De 
"rationaliseras". Rationaliseringen är för Weber en process som gör oss 
medvetna om vad vi gör och varför vi gör det. 

Till dessa fyra former av mänskligt handlande svarar fyra olika auktori
tetsformer eller, mera precist, fyra olika sätt på vilka auktoritet kan legiti
meras: 

(a) traditionellt: denna ordning har alltid funnits 

(b) emotionellt: denna (nya) ordning skall gälla på grund av sin uppenbarel
sekraft och vår tro på dess exemplariska egenskaper 

(c) målrationellt: denna ordning är grundlagsenlig 

(d) värderationellt: denna ordning upprätthåller värden vilka vi rationell t 
funnit vara absolut gällande 

När Weber diskuterar olika auktoritetsformer ger han (b) beteckningen 
"karismatisk" och för samman (c) och (d) under en form. I Webers diskus
sion ställs följaktligen de tre auktoritetsformerna "traditionell makt", "ka
rismatisk makt" och "rationell makt" mot varann. Dessa tre maktformer är 
" idealtyper" . Vi finner aldrig samhällen vilka under någon längre tid upp
fylls av en enda av dessa tre. Alla hittills kända samhällen har varit komplex 
av de tre formerna (och fler - Weber hävdar inte att denna taxonomi är 
uttömmande). Samhällen kan klassificeras efter dominerande maktform. 
Eftersom den karismatiska makten aldrig dominerar för någon längre tid, 
ger oss detta i praktiken två samhällsformer: den traditionella och den 
rationella. Genom rationalisering förvandlas traditionella samhällen till ra
tionella.11) 

Den rationaliseringsprocess som initierades av upplysningen har fram
gångsrikt upplöst traditionella och karismatiska element i vår kultur -
vanor, värden, vidskepelser. Men denna "avmystifiering av världen" -
som Weber kallar den - har nästan uteslutande varit inriktad på målratio
nalitet (instrumentell rationalitet), vilket resulterat i en värld utan värden , 
dominerad av ytliga vinstintressen. På grund av sitt ointresse för värdefrå
gor har det moderna projektet berövat världen mening, värden och frihet 
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och resulterat i en djupgående nihilism. Med sin ide om "värderationalise
ring" vill Weber försöka vända denna inriktning av moderniseringen rätt 
utan att för den skull behöva överge projektet att rationalisera det traditio
nella samhället. 1 Z) 

Weber hävdar alltså att rationaliseringen av samhället inte varit nog ratio
nell. Det är lätt att idag kritisera 70-talets svenska förvaltnings-datorisering 
för bristande rationalitet. I stället för att se datoriseringen som en process av 
samma sökande karaktär som kunskapstillväxten i vetenskapen, försökte 
man genom investeringar i rigida system lösa problemen en gång för alla. 
Mycket skulle vara vunnet om rationalisering av produktion och admini
stration tog större intryck av det arbetssätt - med kritisk diskussion, hypo
tesprövning, omvärderingar - som kännetecknar det vetenskapliga forsk
ningsidealet. (Om Statskontoret blev mer av en forskningsinstitution.) Men 
Weber skulle inte nöja sig med det. 

Problemlösning, orsaksanalys, mål-medel-analys, förklaring, förutsä
gelse, kontroll och planering är huvuduppgifter for den instrumentella 
rationaliteten. En vetenskap som, dominerad av tekniska intressen, uppfat
tar sig som värde-neutral problemlösning, rationalisering och automatise
ring av produktion och administration, vård och utbildning, är aspekter av 
en och samma process. Karl Popper och F W Taylor , positivism och "scien
tific management" , är sidor av samma mynt. 

En värde-neutral vetenskap, en värde-neutral målrationalitet förvisar vär
den till misstänkta , icke-vetenskapliga , irrationella områden av livet tillsam
mans med konst och kreativitet, upptäckten av hypoteser och ideer. Men i 
frånvaron av uttalade värden kommer makten att användas av dem som har 
den för att tillfredsställa sina egna intressen. Utan systematisk och djupgå
ende diskussion av värdefrågor kommer de traditionella värdena att ersättas 
av tillfälliga, ytliga intressen. Det moderna projektet förvandlas cill en makt
kamp mellan incressegrupper. 

På detta sätt kan vi med Weber förklara det moderna projektets negativa 
sidor med hänvisning till dess ensidiga betonande av den instrumentella ratio
naliteten. Men om vi inte lyckas visa att det finns plats för en webersk värdera
tionalitet i det moderna projektet, en plats för etiken i datasamhället, ger oss 
denna analys inget hopp om hur projektets svårigheter skall kunna bemästras. 

TRADITIONELL OCH MODERN ETIK 

I det traditionella samhället hade etiken sin självskrivna plats i familjen, 
kyrkan, nationen. Etiken var en kombination av plikc- och karaktärsetik. I 
ett ungt och instabilt samhälle som det judiska eller det isländska var det en 
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livsnödvändighet att inpränta pliktens bud i människor. Lagen höll samman 
ett bräckligt förbund och gav det en identitet. Eftersom den traditionella 
makten har en personlig karaktär blir den personliga karaktären betydelse
full. Personliga egenskaper som rättrådighet, klokhet, mod, pålitlighet, lo
jalitet, hederlighet spelar en avgörande roll för samhällets överlevnad. 

I det rationella samhället förvandlas etiken till vetenskap, till teknologi. 
Det moderna samhällets etik är en konsekvensetik. När målrationaliteten 
dominerar reduceras värdediskussionen, som i den hedonistiska utilitaris
men, till en fråga om att uppnå njutning och undvika smärta. Etiska frågor 
förvandlas till instrumentella och filosoferna söker finna kalkyler med vilkas 
hjälp den goda handlingen kan beräknas. 

Den traditionella etiken uppmärksammar människors handlingar och ka
raktär. En instrumentell etik utgår från konsekvenserna av människors 
agerande eller brist på agerande. Denna förskjutning förklaras delvis av 
ökad kunskap om vårt handlandes konsekvenser, delvis av insikten att vårt 
handlande idag har tidigare oanade konsekvenser. 

Medan i det traditionella samhället etiska spörsmål gällde samlivet med 
människor man kände, kan vi idag inte undvika att hela mänskligheten 
inklusive kommande generationer involveras i våra etiska överväganden. 
Kunskapen har på ett skrämmande sätt vidgat vårt ansvar och hotar att 
omöjliggöra varje vettig etisk diskussion. Hur är det överhuvudtaget möjligt 
för oss i Sverige att diskutera etik när tre fjärdedelar av jordens befolkning 
svälter?13> 

Men diskutera etik måste vi , om vi inte vill tvingas välja mellan instru
mentalitet och romantisk traditionalism. Det målrationella levnadssätt som 
utvecklats i det moderna samhället har gjort det betydligt lättare för oss "to 

think about how to get what we want than to know exactly what we should 
want" (Bellah et al 1985). Hur lätt är det inte att då söka stöd i den traditio
nella etikens värden! Men dessa värden har förlorat sitt innehåll i det mo
derna samhället. De är möjliga att förverkliga endast i romantiska reservat. 

Den traditionella plikt- och karaktärsetiken beskriver ett levnadssätt, hur 
den goda människan och hennes liv ser ut . Den moderna konsekvensetiken 
inriktar vår uppmärksamhet på hur vissa mål kan uppnås, hur problem kan 
lösas. Den moderna människan vill få ett jobb och finna en partner men 
tänker mindre på hur det blir att ha jobbet och att leva med partnern 
(Vickers 1970). Osäker om vilka mål hon bör välja, inriktas hon på att 
bevaka sina möjligheter att välja, sin frihet, sina "intressen" . Den moderna 
människan strävar alltid mot ett eiler annat mål. Hon lever sitt liv någon 
annanstans, istället för att utveckla ett levnadssätt där hon är. 
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INDIVID, ARBETE OCH SAMSPEL 

"Känn Dig själv!" Så löd den klassiska filosofins sokratiska motto. I Hegels 
tolkning blir det moderna projektet i första hand en väg till självkännedom. 
I Andens fenomenologi urskiljer Hegel två element i detta sökande: arbete 
och socialt samspel. Genom att förändra sin materiella omgivning förändrar 
människan sig själv och ser sig själv i omgivningen. Genom samspelet med 
andra människor ser människan sig själv i de andra när dessa erkänner 
henne. Individen får sin identitet som individ, och lär känna denna identitet 
genom arbete och socialt samspel. 

Det moderna projektet har med tiden utvecklats till ett rationaliserings
program helt inriktat på rationalisering av arbetet. Projektet har därigenom 
fått en instrumentell slagsida. Rationaliseringen har varit synnerligen fram
gångsrik och resulterat i en avancerad och framgångsrik teknologi. Men 
samtidigt har denna rationalisering lett till att mänskliga relationer och 
människors självuppfattning fätt en teknologisk karaktär. Mänskliga värden 
har reducerats till instrumentella. Effektivitet, kompetens och instrumentell 
framgång har ersatt traditionella värden av typen ärlighet, plikttrohet, soli
daritet, medkänsla. 

Relationer mellan människor i vårt samhälle har, som ett resultat av 
rationaliseringen av produktionen, kommit att starkt påverkas av ett instru
mentellt synsätt. Detta inflytande har verkat indirekt genom att arbetet tar 
en sådan plats i människors liv, och genom den expanderande ekonomins 
behov av en ständigt ökande konsumtion. Genom rationaliseringen av myn
digheter, sjukhus, skolor, barnomsorg, har denna instrumentalisering av 
mänskliga relationer blivit mer direkt. 

Datoriseringen av samhället kommer att påskynda denna utveckling om 
inte värderationella frågor ges en plats i datoriseringsprocessen. Som domi
nerande rationaliseringsform i en nära framtid, men ännu under utform
ning, kan datoriseringen antingen komma att ytterligare öka den målratio
nella karaktären hos vårt samhälle, eller utgöra början på ett mer värderatio
nellt synsätt. De reaktioner vi hittills sett på datoriseringens negativa konse
kvenser verkar inte hoppingivande. Dessa reaktioner har antingen varnat 
for datoriseringen genom att uppbåda traditionella värden , eller pläderat for 
användarinflytande for ökad effektivitet och större tolerans mot rationalise
ringsprocessen. 

Tyvärr verkar samhällsvetenskaperna som de ser ut idag endast bidra till 
en till tagande instrumentalisering av samhället. Samhället har kommit att 
identifieras med staten . Staten i sin tur, "välfärdsstaten'', uppfattas som ett 
medel att tillfredsställa människors behov , att lösa deras problem. Den 
instrumentella rationalitetens dominans leder till att människor uppfattas 
som mottagare, konsumenter, av materiella och samhälleliga varor. Alla 
aspekter av mänskligt liv underkastas ett instrumentellt problemtänkande. 
Bevare oss för ett samhälle som förvandlats till ett gigantiskt informations-
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system utformat med föreställningen om "den ekonomiska människan" 
som förebild. 

Vad vi behöver är i stället en syn på socialt samspel som inte reducerar 
detta till instrumentell manipulation, och en syn på arbetet som erkänner 
dess sociala karaktär. Det problem som dagens systemutvecklare är ställda 
inför är inte frågan hur "kvaliteten" hos dessa system kan förbättras . Hur 
de kan göras mer "användar-vänliga". Sådana ansträngningar motiveras 
uppenbarligen av instrumentella hänsyn. "Kvalitet" är en term som i våra 
dagar exproprierats av den industriella produktionens krav. Problemet är 
snarare hur system kan utformas så att en värderationell , etisk, diskussion 
ges en central och självklar plats i detta arbete. "Användarinflytande" 
åstadkommer detta endast om detta inflytande innebär att värdefrågor tas på 
allvar, snarare än att uppmärksamheten inriktas på undanröjandet av symp
tom av typen stress, leda, etc. 

SAMHÄLLSPERSPEKTIV 
ELLER HUMANISTISKT SYNSÄTT 

Många svenska ADB-forskare är idag medvetna om den instrumentella 
rationalitetens risker och försöker utveckla ett "humanistiskt synsät t". Allt 
oftare hör vi att det på de mest skilda områden finns ett behov av ett sådant 
synsätt. Så skriver till exempel regionstyrelsen för Göteborgs högskolere
gion i sina senaste program om behovet av " helhetssyn hos studerande". En 
aspekt av begreppet helhetssyn innebär, enligt regionstyrelsen, att utbild
ningen bör ge 

" Ett övergripande, humanistiskt synsätt som innebär att de studerande får 
kunskap om och insikt i målen för samhället och kan sätta in företeelser i 
ett brett samhällsperspektiv ." (Högskola för ett framtida samhälle, sid 
25.) 

Enligt regionstyrelsen borde all utbildning bibringa ett sådant synsätt. Men 
vad menar man då med "humanistiskt synsätt"? Om tanken är att vi huma
nister, direkt eller indirekt, skall stå för detta - "helhets biten", som jag 
kallar den - borde det vara väsentligt för oss att veta vad ett humanistiskt 
synsätt egentligen är. Vad är det vi humanister har, som vi skall dela med 
oss av?14> 

Ett humanistiskt synsätt ger, enligt regionstyrelsen, kunskap om "målen 
för samhället" och ett "brett samhällsperspektiv". Kanske kunde vi försöka 
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bestämma innehållet i uttrycket "humanistiskt synsätt" genom att just ställa 
det i motsats till "samhällsperspektiv" . 

Samhällsvetenskapens nytta grundas i föreställningen om ett aktivt samhäl
le, ett samhälle som handlar, planmässigt, målinriktat. Samhällsvetenskapen 
är hjälpreda i planeringsarbetet genom att utforska samhällets möjligheter att 
åstadkomma förändringar. Samhällsvetenskapen ger oss kunskaper om vidden 
av samhällets kompetens: vad samhället kan och inte kan göra. 

Det rationella samhället framställer sig självt som lösningen på människors 
problem. Dessa beskrivs gärna som "samhällsproblem". Det rationella sam
hället får sitt berättigande av att det finns definierade problem. Det kräver 
för sitt berättigande att Du uppfattar Ditt liv som problemfyllt. Det ger Dig 
problem. ("Du är antingen en del av lösningen eller en del av problemet. " )15> 

Samhällsperspektivet betonar människornas svaghet, samhällets styrka. 
Detta kan ske " modernt" genom ett påvisande av det rationella för medbor
garna i institutionaliserade samarbetsformer. Eller det kan ske "traditio
nellt" genom att människorna beskrivs som barn, samhället som förälder .16> 

Människor uppfattas lätt med detta perspektiv som "samhällsresurser", 
redskap, medel att uppnå "samhällsmålen" . Experter på teknik, utbild
ning, vård etc är de redskap samhället använder för att forma människors 
tillvaro i enlighet med politiskt fattade beslut. Den humanistiska utbild
ningen tillfredsställer inte den enskilde studentens bildningsintresse utan 
samhällets behov av goda lärare. Den humanistiska forskningen vänder sig 
till administratörer. Kartläggningen av människor i det förflutna, av deras 
liv, värderingar etc, underställs problem av typen: Hur skall skolan utfor
mas, hur skall vården utformas, hur skall det framtida informationssamhäl
let se ut? 

Ur ett samhällsperspektiv är individen ett samhällsproblem. Individens 
behov är samhällets . Samhället övertar uppgiften att tillgodose att individer
nas behov blir tillfredsställda. Kunde man inte vända på steken och i stället 
uppfatta samhället som ett individproblem? Inte försöka besvara frågor om 
vad samhället skall göra med människorna, utan i stället om vad människor 
skall göra med samhället, och med sig själva . Måhända det skulle kunna 
vara ett "humanistiskt synsätt"? 

En forskning med denna inriktning skulle uppfatta människan, indivi
den, som mål och studera hennes kompetens: vad människan kan och inte 
kan göra. När "samhällsperspektivet" dominerar löper vi risken att utforma 
ett samhälle där människor blir medel att uppnå samhällsmål som, i all 
välmening, formuleras av experter ovanför människors huvuden: 

"Det goda samhällets uppgift är att befordra en rad mål av vilka hälsa är 
ett. Det vore att ställa saken på huvudet att säga au målen ifråga är till 
nytta för samhället . Ty vad det är fråga om är att ett samhälle som inte 
befordrar de målen inte är till nytta för sina medlemmar. Det är ett dåligt 
samhälle." (Furberg 1981:31) 
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Att försvara ett humanistiskt synsätt behöver inte innebära att förskriva sig 
till en samhällsteori enligt vilken samhället inte har ansvar för sina medlem
mar. Snarare innebär det att ha en uppfattning om hur samhället bäst tar 
detta ansvar. Man kan, till exempel, som den amerikanske moralfilosofen 
John Rawls (1971) betona att människor själva har ansvar för sina liv och att 
staten bör ge dem möjligheter och hjälp att leva dessa liv efter eget huvud. 
Det innebär att vi behöver en utbildning och forskning som vänder sig till 
människor snarare än till administratörer. 

I den mån man vill lägga nytto-aspekter på en sådan utbildning och 
forskning är det " livskompetens" snarare än "yrkeskompetens" som bör 
sättas i första rummet. Sådan humaniora är "sedelärande" . Den ställer den 
praktiska, normativa etiken i främsta rummet. Den gör det genom att i 
Webers (1977:99 t) anda se som en huvuduppgift att presentera och analyse
ra ideer och värden som människor trott på och kämpat för , och hjälper oss 
härigenom att reflektera över våra egna yttersta värdeuppfattningar. I en 
sådan sedelärande, humanistisk utbildning och forskning intar biografin en 
särställning: " Genom att veta mera om hur andra människor hanterat sitt liv 
lär vi oss mer om hur vi ska hantera vår egen tillvaro." (Nilsson 1984:47). 

Humanister lär av historien. De vårdar kulturarvet. Deras ideal är bild
ning. I det moderna, av modeväxlingar och tekniska revolutioner präglade 
konsumtionssamhället bevakar de traditionella värden. De försvarar det 
humanistiska synsättet genom att betona betydelsen av personligt ansvar 
och autonomi , av fostran, karaktär och bildning. De avvisar det sociala 
nyttotänkandet, vägrar se människor som brickor i ett samhällsspel, oroas 
av att samhället agerar utan personligt ansvar, och kan se som sin uppgift att 
stärka människornas positioner på samhällets bekostnad. 

HUMANISTERNA OCH FRAMTIDEN 

I ett traditionellt samhälle är etiken en kombination av plikt- och karaktärs
etik. I det moderna samhället förfaller den traditionella etiken och det 
traditionella hantverket. Makten blir opersonlig och karaktärsetiken ersätts 
av ett byråkratiskt ideal grundat på föreställningen om procedurell rättvisa 
och ett därtill hörande krav på tjänstemannens objektiva, opersonliga opar
tiskhet. Moraliska frågor är inte längre individuella utan sociala. Det per
sonliga ansvaret ersätts av samhällets ansvar. Hantverket rationaliseras och 
hantverkaren ersätts av maskiner. Den personliga kunskapen dokumente
ras, formu leras i regler, maskinritningar och datorprogram. 

Med ett humanistiskt synsätt beklagar vi denna utveckling, den byråkra-
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tiska maktens opersonlighet, individens förlust av ansvar och förlusterna av 
den personliga hantverkskunskapen. Detta kan innebära att vi värjer oss 
emot den pågående moderniseringen, rationaliseringen, av vår tillvaro. Att 
vi söker bevara traditionella reservat i det allt modernare samhället, genom 
att söka begränsa samhällets inflytande över våra liv. 

Men ett samhälle där ett humanistiskt synsätt spelar en viktig roll kan 
knappast åstadkommas genom en inskränkning av samhällets ingripanden i 
människors liv, genom att det humanistiska synsättet praktiseras vid sidan 
om samhället. Snarare är det formen för dessa ingripanden som måste 
förändras . 

Informationsteknikens användning i statsförvaltningen kommer, genom 
utvecklandet av expertsystem, att expandera så att tjänstemän i allt större 
utsträckning kommer att ersättas av datorsystem. Detta kommer rimligen 
att innebära att myndigheters karaktär av opersonlighet blir än mer marke
rad, och att individens inflytande och ansvar i förhållande till myndighetens 
än mer reduceras. 

Med ett humanistiskt synsätt måste vi värja oss emot en sådan utveckling. 
Kunde man inte tänka sig att datoriseringen kunde utformas så att den 
stärkte snarare än försvagade den hantverksmässiga yrkeskunskap männi
skor idag besitter? Kunde inte datoriseringen utformas så att myndigheter 
blev mer personliga i stället för tvärtom? Och som en följd därav att förhål
landet mellan individ och myndighet blev mer jämlikt än det är idag? Detta 
är ideer som idag dominerar diskussionen i den skandinaviska ADB-forsk
ningen , och det är framför allt genom bidrag till denna forskning som 
dagens humanister har en möjlighet att medverka till ett i det framtida 
samhället förverkligat humanistiskt synsätt.17) 

Denna humanistiskt orienterade ADB-forskning betonar å ena sidan 
människornas roll i informationssystemen , på bekostnad av datorernas. Å 
andra sidan söker den utforma datorsystem som är mer lika personer, dator
system som utvecklas, som är öppna, som lär sig, som är påverkbara, som 
det går att kommunicera med på ett vettigt sätt. Ofta upplevs dock dessa två 
angreppssätt som antagonistiska, beroende på olika uppfattningar om dator
systemets möjligheter. Sålunda kan det humanistiska synsättet antingen 
innebära att datorsystemet "sätts på plats" som ett enkelt "verktyg", ett 
" kommunikationsmedel" i ett mer omfattande informationssystem, eller att 
datorsystemet självt uppfattas som en "person" .18

) 

Utmärkande för denna humanistiskt inriktade ADB-forskning är dess 
försvar av traditionella värden, av personlighet, personer och personlig 
kunskap mot det moderna samhällets objektiva, opersonliga, på explicita 
regler baserade, produktion och administration. Vad kan då sägas till för
svar för det rationella ideal som ligger till grund för det moderna samhället, 
till försvar för "det moderna projektet"? 
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ETT HUMANISTISKT PROJEKT 

Det moderna projektet kan inte överges. Att göra så skulle innebära att ge 
upp värdena demokrati, öppenhet, rättvisa och välfärd. Men dess instru
mentella framgångar behöver kompletteras med en "rationell" etik som 
utan att förfalla till rent målrationellt tänkande kan ersätta ett traditionellt 
värdesystem. 

Uppgiften att formulera ett rationellt värdesystem, en sedelära som inte 
reducerar individen, arbetet och det sociala samspelet till en fråga om in
strumentell effektivitet , kan i omfattning jämföras med uppgiften att utfor
ma en rationell världsbild, en rationell teknologi och administration. Värde
system av denna omfattning formulerades av moralfilosofer och politiska 
filosofer innan sådana verksamheter började betraktas som "ovetenskap
liga". 19> 

Ett sådant projekt kan söka stöd i ett humanistiskt synsätt men endast om 
detta integreras i det moderna projektet och blir en del av dess rationalise
rings-program. Det humanistiska synsättet förblir en traditionell protest om 
det inte vävs samman med det moderna samhällets vetenskap, teknologi och 
administration. 

Den traditionella etiken har sina rötter i den traditionella livsformen och 
handlar i första hand om individen. En modern etik måste grundas i den 
moderna livsformen, om den skall bli annat än konservativa högtidstal och 
historiskt kuriosum. En avancerad teknologi och ett välfärdssamhälles kom
plexa administrativa apparat ger etiska problem som helt enkelt inte finns i 
ett traditionellt samhälle. 

Ett humanistiskt synsätt innebär att människan sätts i centrum, men det 
innebär inte att etiken för den skull behöver begränsas till an reglera indivi
dens handlande. Tvärtom blir det en huvuduppgift för en modern etik att 
ge en karakteristik av det goda samhällets institutioner, dess myndigheter , 
socialförsäkringssystem, teknologi, vård, utbildning etc. 

Den instrumentella rationalitetens dominans förvandlar värden till intres
sen. Så länge värderationella frågor , etiken, förblir på undantag, kommer 
traditionella värden att erbjuda det enda alternativet till en ytlig livsform 
dominerad av egoistiska intressen. Slitna mellan ett antikverat, traditionellt 
värdesystem och konsumtionsintressen, saknar vi möjlighet att formulera 
en godtagbar livsfilosofi. 

En rationell värdediskussion är endast möjlig inom teknik, administration 
och vetenskap - medierna för rationell diskussion i vårt rationella samhälle. 
Idag genomsyras dessa medier av instrumentell rationalitet, hävdar sin vär
deneutralitet, och förvisar värdefrågor till irrationella, ideologiska, politiska 
diskussioner. Endast genom en medveten strävan att "moralisera" vårt 
samhälle blir det möjligt att vända det moderna projektet i rätt riktning .20> 

Ett humanistiskt synsätt som vi ll "sätta tekniken på plats" är dömt att bli 
en traditionell protest, en marginell företeelse. I konflikten mellan traditio-
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nella värden och samhällets modernisering måste vi eftertänksamt ställa 
traditionella värden mot rationella och söka nya former för de traditionella 
värden vi finner värda att bevara. 

TRADITIONELLA VÄRDEN 

Vi värnar fortfarande om det traditionella samhällets värden. Dessa värden 
rekommenderar ett visst levnadssätt, en människotyp. Att naturen är ett 
värde betyder att ett liv nära naturen anses värdefullt. När en livsform 
förändras går vissa värden förlorade, andra förverkligas, människors identi
tet och självuppfattning förändras. 

Bland det traditionella samhällets värden finns de som direkt knyts till 
produktionen, hantverket: hantverksskicklighet, " tyst kunskap", " intui
tion", etc. Andra värden är bestämda av det traditionella samhällets sårbar
het, behov av stabilitet: plikt- och karaktärsetiken, auktoritetstron, lydna
den, traditionsbevarandet, konservatismen etc. 

Andra värden följer av det faktum att det traditionella samhället bygger 
på släktskap, blodsband. Människorna är närmare naturen än i det rationel
la samhället, där biologin skjuts allt längre tillbaka. I ett extremt rationellt 
samhälle skulle biologiska släktskapsrelationer inte spela någon roll. Incest
tabut skulle ersättas av en generell vetenskaplig prövning. 

Åter andra värden är bestämda av det traditionella samhällets litenhet: 
närhet, möjligheten till samtal , trygghet, inflytande över boendemiljön och 
arbetstakten, decentralisering, helhetssyn etc.21> 

Vi försvarar de traditionella värdena, vår identitet och självuppfattning, 
genom att inrätta reservat i vilka de kan överleva. På fritiden bevarar vi de 
hantverkskunskaper som maskinerna gjort olönsamma. I familjen och 
vänkretsen upprätthåller vi en etik som blivit omodern i det rationella stor
samhället . Men dessa reservat är dömda att gå under. Om vi verkligen tar 
de traditionella värdena på allvar måste vi fundera över hur de kan ges en 
plats i det moderna samhället. 

MÄNSKLIGA RELATIONER I DATASAMHÄLLET 

I det traditionella samhället var det ovanligt att man mötte främlingar. Det 
moderna samhället förändrade detta. Gick då en kompetens till nära och 
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djupa relationer med ett fåtal förlorad till förmån för en kompetens att 
hantera ett stort antal, mer eller mindre tillfälliga relationer? Kommer infor
mationsteknologin att innebära en ytterligare utveckling i denna riktning 
eller kommer den att innebära något av en återgång till ett mer traditionellt 
relationsmönster? Och hur skall vi värdera dessa förändringar? 

I hemmen har det traditionella samhället, med dess arbetssätt och värde
ringar, levt kvar långt in i vår moderna tid. Innan barnen kommer till 
skolan med dess rationella utbildning har de under några år kunnat njuta av 
ett omodernt samhälles alla fördelar utan dess värsta nackdelar. Hemma 
behandlas de som individer. De får utveckla sina anlag. De har nära, intima 
kontakter med människor de känner väl. De rör sig i en välkänd miljö och 
växer in i sin omgivnng på egna villkor. 

Men de traditionella hemmen håller på att försvinna. De förvandlas från 
omoderna oaser till en del av det välorganiserade, rationella samhället. 
Barnen är inte längre hemma utan i skolan och där möter de det moderna 
samhället med dess fabriksvissla, rastsystem, disciplinering, prestations
krav, stratifiering, segregering och fragmentering av verkligheten. 

En sådan traditionell oas i det rationella samhället som hemmet, eller 
dagens omoderna förskola, utsätts naturligtivs för ständiga angrepp. Krav 
reses på en "pedagogiskt utformad små barnsskola". Dessa motiveras i sin 
tur av de krav som det moderna samhället ställer på sina medlemmar. Om 
det i ett traditionellt samhälle var väsentligt att lära känna närmiljön, natu
ren, hembygdens kultur och dess människor kommer det i informations
samhället att vara väsentligare att lära sig hantera informationstekniken. 

Man kan fråga sig om människor kan leva utan traditionella relationer. 
Hur de människor kommer att bli som aldrig blir delaktiga i någon av natur 
och hembygdskultur präglad närmiljö. Kanske borde vi fara försiktigt fram 
med de traditionella oaser som ännu finns i vårt samhälle så länge vi inte har 
svaren på dessa frågor. 

HISTORIENS PLATS I DATASAMHÄLLET 

Rationalisering, samhällsförändring, är om vi får tro Hegel positiva företeel
ser, led i vår strävan att förstå oss själva . Men det finns en fara i förändring
ar. De kan i värsta fall leda till motsatsen, till främlingskap, till att den 
självförståelse vi redan vunnnit går förlorad. För att förändringarna skall 
leda till ökad begriplighet får inte historien gå förlorad . 

Medvetna förändringar av samhället, reformer, är försök att lösa pro
blem. Reformer föder nya problem och medför enligt Hegel att vi bättre 
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förstår vilket det ursprungliga problemet var. Men om förändringarna sker 
snabbt och vi glömmer tidigare lösningsförsök kan det innebära att vi glöm
mer vilket det ursprungliga problemet var. Historielösheten kan innebära 
att vi förlorar fotfästet i tillvaron. Minnet av det förflutna måste bevaras i det 
nya. Men hur är detta möjligt? 

Böckerna är våra förnämsta minnesstöd. Vi dokumenterar vår tid i text, 
men också i bild, i byggnader, maskiner etc. Vi bevarar historien genom att 
bevara dessa konkreta uttryck för mänsklig tankeverksamhet. Men om vi 
ser oss omkring i Sverige, i städer och på landsbygd, i fabriker och på 
institutioner , ser vi inte mycket av vår historia. För att finna den tvingas vi 
söka oss till reservat som ligger vid sidan av vår vardagliga verksamhets
värld, till museer , arkiv och böcker. Vår historia har blivit en lyxartikel. 

Den pågående datoriseringen kommer att innebära långt större föränd
ringar än de industraliseringen medförde. Liksom industrialiseringen har 
inneburit att vi förlorat kontakten med det gamla bondesamhället, kan 
datoriseringen innebära an dagens industrisamhälle är obegripligt för män
niskor vid slutet av nästa århundrade. När historien går förlorad blir också 
samhället obegripligt. Än så länge kan vi tala om datorns roll i samhället, 
men i en framtid blir det mer adekvat att sätta likhetstecken mellan dator 
och samhälle. Det fullt utbyggda datasamhället är ett datasystem. I det 
samhället lever historien farligt. 

Industrisamhället är trots allt ett konkret samhälle. Även om processin
dustrins komplicerade maskinpark har reducerat arbetaren till övervakare 
av instrumentpaneler och knapptryckare, är avståndet mellan arbetare och 
produkt inte oöverstigligt. Och produktion och organisation dokumenteras 
i mängder av manualer och protokoll. I datasamhället kommer all denna 
dokumentation att finnas i datorerna själva. När program och system ut

vecklas och förändras sker förändringen i datorerna och tidigare försök 
överges utan att lämna några spår. Datasamhället kan bli ett samhälle helt , 
utan historia.22> 

Datoriseringen kan innebära en tilltagande historielöshet. Men samtidigt 
finns i datatekniken utomordentliga möjligheter att bevara vår historia. Jag 
tänker då inte i första hand på datorn som billigt arkiveringsmedium. Sna
rare fascinerar mig möjligheten att i de datasystem som kommer till använd
ning i företag och förvaltning bevara information om tidigare generationer 
av system. Ett expertsystem kunde till exempel innehålla såväl information 
om hur systemet hittills utnyttjats som om de förändringar som lett fram till 
det aktuella systemet. Systemet skulle kunna ge svar inte endast på frågan 
"Vad skall jag göra?" utan också på frågorna " Hur gjorde man förr?" och 
"Varför ändrade man sig?" . Jag tror inte att människor så ofta skulle ställa 
de senare frågorna. Men värdet av att denna möjlighet finns underskattas 
alltför lätt. 

Enligt Hegel är varje människas liv, hennes utveckling som individ, en 
återupprepning av (en del) av den historiska utveckling hennes kultur un-
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dergått. Den individuella utvecklingen är ett mer eller mindre medvetet 
genomlöpande av ett stycke kulturhistoria . Om vi försöker formulera pro
gram för individuell utveckling, utbildningsprogram, gör vi därför klokt i 
att ge dem en historisk inriktning. Programmerad undervisning har tende
rat att ta sin utgångspunkt i teorier om den logiska strukturen hos ämnes
området snarare än i områdets historiska utveckling. När den moderna 
matematikfilosofin hade utvecklat en syn på matematiken enligt vilken den 
kunde uppfattas som grundad i mängdläran, tog pedagoger detta till intäkt 
för ett program för matematikundervisning. Med en historisk inriktning 
skulle man i stället söka utforma denna undervisning som ett genomlöpande 
av (en del) av matematikens historia. Datasystem vilka bevarar sin historia 
kan därför utan ytterligare insatser svara för utbildning. Med sådana system 
behöver man inga "utbildningspaket". 

PERSONER ELLER BYRÅKRATER 

Två olika jaguppfattningar spelar en central roll i den filosofiska och poli
tisk-filosofiska debatten i modern tid. I den empiristiska traditionen från 
Locke diskuteras den personliga identiteten som en fråga om medvetandets 
enhet, och medvetandet uppfattas då som en från världen skild ström av 
upplevelser . I den filosofiska traditionen från Hegel uppfattas i kontrast 
härtill jaget som socialt betingat, ett nätverk av sociala relationer och inter
aktioner. 

I den empiristiska, liberala traditionen blir det väsentligt att värna om 
individens frihet gentemot samhället. Samhället är en apparat (mekanism) 
som hotar att svälja oss, som vi lätt känner oss maktlösa inför och manipule
rade av. I traditionen från Hegel uppfattas i stället individen som en del av 
samhället. Individen är fri genom att uppgå i samhället. Samhället är en 
organism i vilken vi ingår, en arena för vårt självförverkligande. 

Den moderniseringsprocess som på allvar tar sin början på 1600- och 
1700-talet i Europa innebär en tilltagande individualisering av människorna 
(Asplund 1983). Uråldriga, traditionella, fasta gemenskaper bryts sönder 
och människors relation till samhället försvagas. Samhället uppfattas allt 
oftare som något "yttre" i förhållande till individen, som något som begrän
sar hennes frihet. Termen "alienation" börjar användas som uttryck för det 
faktum att samhället är något från individen skilt , främmande. 

Det är lätt att se hur detta synsätt blir ett kraftfullt och nödvändigt medel i 
upplysningens strävan att angripa det traditionella samhällets självklara 
auktoritet. Samtidigt kan man förklara hur detta synsätt blir möjligt genom 
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att lägga märke till den "expansion" av samhället som äger rum under 
denna tid . Genom bättre kommunikationer, såväl materiellt (sjöfarten) som 
ideellt (boken), utvidgas människors horisont. Samhället blir större, kom
plexare. Giordano Bruno spränger en bomb i det aristoteliska lilla univer
sum med sin himmel och förvandlar det till ett oändligt universum med ett 
oändligt antal solsystem. Blickarna vänds alltmer från den nära, välkända 
gemenskapen, till det större, okända, främmande samhället. 

Om människan i det traditionella samhället får sin identitet i den nära 
naturliga och kulturella gemenskapen, i en liten, statisk värld, är det lätt att 
förstå att hon får identitetsproblem när denna gemenskap träder i bakgrun
den för ett dynamiskt , komplext, fj ärran samhälle. Hon kan inte längre 
definiera sig som ett nätverk av relationer, som en organisk del av en 
gemenskap. 

Hon kan då, som upplysningstänkarna, och i synnerhet de empiristiska 
filosoferna, söka sin identitet i sig själv, i sin själ, sitt medvetande. Hennes 
identitet blir "privat", till skillnad från den traditionella, offentliga identite
ten. Men då får inte jaget (medvetandet) , som hos de romantiska filosofer
na, uppfattas som socialt betingat, beroende av social interaktion. 

Denna sociala människa får i det moderna samhället inte en identitet, 
utan flera . Moderniseringen ger människorna roller att spela. I det traditio
nella lokalsamhället var det möjligt för människor att vara helgjutna, att ha 
karaktär, att ha en identitet. I det moderna globalsamhället förvandlas män
niskor från personer, i denna bemärkelse av ordet, till roller , byråkrater. 

Den moderna människan kan söka bevara sin "karaktär" genom att bli 
privat (söka sin identitet i en lokal gemenskap) , men hennes offentliga jag 
bär byråkratens prägel. Det är som byråkrat hon kan deltaga i det offentliga 
livet. Det är genom sin kompetens, dvs kunskap om reglerna för verksam
heten , hon kan utöva inflytande. Det är så hon vinner positiv frihet. Den 
negativa frihet hon kan vinna genom att utstaka ett traditionellt reservat dit 
samhället inte når blir mer och mer chimärisk. 

Det traditionella samhället är för sin stabilitet beroende av människor 
med karaktär, människor som får sin identitet i lokalsamhället , som vet sin 
plats och stannar där. Det moderna samhället behöver byråkrater. Dess 
grundläggande ideal om rättvisa, öppenhet, objektivitet i förening med dess 
omfattning och komplexitet kräver noggrannhet, strikt regelföljande, utbyt
barhet, opersonlighet, dokumentation för att inte kollapsa i kaos. 

Moderniseringen av samhället förvandlar den traditionella helgjutna per
sonen till en utbytbar byråkrat med flera roller på sin repertoar. 23> Ibland 
reagerar vi mot den förflackning, det förytligande som detta verkar innebä
ra . Mot de moderna skådespelarna, de opersonliga byråkraterna ställer vi 
upp de traditionella personligheterna med karaktär, de trygga bönderna, 
som ideal. Ibland reagerar vi mot den reglering som byråkraten är under
kastad och ställer upp den kreativa , intuitiva , emotionella konstnären som 
ideal. 
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Ibland vill vi bevaka ett traditionellt personideal, ibland ett konstnärligt, 
mot det rationella samhällets byråkratisering. Här verkar krävas en mer 
genomtänkt diskussion av hur dessa olika ideal kan förverkligas, när vi bör 
söka förverkliga dem, och hur de kan fås att samsas sida vid sida. 

Att dagens administratör är tjänsteman och inte tjänare kan den som 
drömmer om en "Jeeves" i sitt liv beklaga. 24> Men så länge människor 
förblir byråkrater på jobbet får vi kanske vara nöjda. När annonser under 
rubriken "personligt" verkligen förvandlats till platsannonser, maken blivit 
utbytbar som vilken annan perfekt byråkrat som helst, då kanske moderni
seringen har gått för långt . 

0 

FRAN VERKTYG TILL AUTOMATER 

I det traditionella samhället dominerar hantverkaren med sina verktyg. 
Hantverkaren har kontroll över sitt verktyg. Kunskapen, färdigheten, som 
avgör hur produkten blir finns hos hantverkaren, inte i verktyget. Verktyg 
är värdeneutrala. En kniv är varken god eller ond i sig. Värderingarna, 
ansvaret finns hos den som använder verktyget. 

Moderniseringen innebär att verktyg förvandlas till maskiner, automater. 
Hantverkaren blir maskinskötare. Automaten är (som ordet säger) själv
ständig. Den har kontrollen, kunskapen, inflytandet över produktens ut
formning och kvalitet. Värderingar och ansvar måste tillskrivas automaten 
- den som äger den. Maskinskötaren är automatens verktyg. 

Tekniken påverkar vår världsbild genom att ge oss modeller vilka meta
foriskt överförs till andra områden: Själen är en hantverkare, en maskin, ett 
program etc. Samtidigt görs ny teknik begriplig genom att uppfattas meta
foriskt, med hjälp av redan kända modeller. Valet av dessa modeller blir 
bestämmande för vilka möjligheter vi ser hos den nya tekniken, vilka för
hoppningar och farhågor den ger oss. 

Är man skeptisk till datoriserng vill man att människorna skall behålla 
huvudrollen i produktionen och hävdar att datorn "bara" är ett "verktyg" 
(Dreyfus & Dreyfus 1986) eller ett "medium för kommunikation" (Wino
grad & Flores 1986). De som är mer positiva till datoriserng beskriver i 
stället datorn som en "expert" (Winston & Prendergast 1984) eller ett 
"beslutsstöd" (Keen & Morton 1978). Då uppfattas datorerna som automa
ter och moderniseringen bejakas. 

Om en människa är användare eller själv verktyg, om datorn är verktyg 
eller automat, om organisationen är autonom eller kontrollerad avgör hur 
ansvaret bör fördelas. Eftersom svaret på dessa frågor som regel är "både 
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och" och förändras med tiden, är ansvarsfrågan alltid besvärlig. Den blir 
inte lättare av ett olyckligt val av metafor. Man lurar sig själv om man tror 
att datorernas inflytande över våra liv kan reduceras genom att vi betraktar 
dem som verktyg. 

I en värld av "verktyg" ligger ansvaret hos användaren. Det kunde vara 
gott och väl i det traditionella samhället, när verktygen fortfarande var enkla 
och användarens skicklighet betydde allt. Men det rationella samhällets 
organisationer , datoriserade eller inte, är automater snarare än verktyg. De 
är autonoma, lämnar mycket lite spelrum för användarens kompetens. 

När samhället , organisationen, datorsystemet, uppfattas som verktyg 
skjuts värdefrågorna åt sidan . Först utvecklas verktygen, sedan bestämmer 
vi vilka värden de skall förverkliga. Verktygsmetaforen förs tärker den mål
rationella karaktären hos ett samhälle fyllt av automater. 

Därför behöver vi metaforer för datorsystemet som beskriver dem som 
automater. Då hamnar ansvaret hos datorsystemet, dvs hos dess konstruk
tör, inköpare etc. Det väsentliga är att vi knyter ett ansvar till systemet, 
vilket vi inte gör när det gäller verktyg. Om vi intresserar oss för ansvarsfrå
gan blir det naturligt att i systemet självt ange var ansvaret ligger . Vi kan då 
tänka oss datorsystemet som en "byråkrat", eller kanske som en " byrå
krati". 

De "expertsystem" som idag står i centrum för uppmärksamheten är 
sådana byråkratiska system . Systemet kan besvara frågor genom att konsul
tera ett komplicerat regelsystem. Expertsystemet har samma fördel (när 
programmeringen lyckats) som alltid datorn framför människan: Det räk
nar rätt. Men systemet har naturligtvis samma nackdelar som den perfekte 
byråkraten. Här måste man bestämma sig för vad man vill ha systemet till. 
Det kommer säkerligen att bli möjligt att utforma mer "personliga" dator
system . Frågan är om vi vill ha dem. 

När vi försöker bevaka traditionella värden i det moderna samhället, 
måste vi inse att dessa värden idag blivit metaforer . För att inte vårt syfte 
skall motverkas måste vi ange vad det konkret skall innebära att förverkliga 
dem i det moderna samhället. 

KUNSKAPENS KARAKTÄR I DAT ASAMHÄLLET 

I ett traditionellt samhälle utan böcker gäller det att ha gott minne. När 
böckerna kommer gäller det i stället att kunna läsa och skriva, att kunna 
söka information och att kunna kommunicera den, att dra slutsatser, att 
analysera och syntetisera . När datorerna kommer förstärks denna tendens. 
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Det sker en tilltagande "externalisering" av kunskapen . Kunskapen finns 
inte i oss utan i datorerna. 

Hantverkets färdigheter, "den tysta kunskapen", finns hos människan. 
Den traditionella synen på utbildning uppfattar den som ett växande, som 
ett självförverkligande , en fostran, en karaktärsdanande bildningsprocess. 
Denna utbildning går på djupet. Det moderna samhället kräver andra, 
ytligare färdigheter. 

I ett samhälle där framtiden ersatt det förflutna som ideal gäller det att 
kunna förutsäga och planera förändringar. I ett traditionellt samhälle är 
problem störningar vilka man söker undvika, neutralisera eller skjuta åt 
sidan. I ett rationellt samhälle är problem positiva utgångspunkter för hand
ling och förändring. 

Experten är problemlösare, skicklig informationssökare. Expertens fär
dighet ligger i metoden, inte i det material metoden tillämpas på. Experten 
utvecklas genom att metoden förfinas, inte genom att erfarenheterna samlas 
på hög. Den moderna människan föds som en tom tavla och bör helst sådan 
förbli . 25> 

Denna externalisering av kunskapen går i samma riktning som den ratio
nalisering vi ovan sett ske på andra områden: historien, familjen, jaget, 
yrkeskompetensen . Den är en nödvändighet i en tid när samhället föränd
ras, expanderar och tilltar i komplexitet. Lät vi denna komplexitetsökning 
bli en del av oss, gå in i oss, som erfarenheten gick in i och formade den 
traditionella människan, skulle vi väl gå under.26

) 

Men då låter det som om vi var tillbaka i den empiristiska traditionens 
jag-ide . Vårt enda försvar mot det ytliga kaos som den snabba samhällsför
ändringen hotar att förvandla vårt inre till är att låta förändringen ske 
utanför oss och behålla en traditionell kärna, en karaktär, i vårt privata jag. 
Att detta är det försvar vi ständigt varierar är uppenbart. Men är det verkli
gen det bästa sättet att bevaka de traditionella värdena i det rationella sam
hället? Är inte, tvärtom, all vår erfarenhet av reservat att de endast fördröjer 
förintelsen? Om vi verkligen vill bevara några av de traditionella värdena 
borde vi kanske finna andra metoder. 

0 

INFORMATIONSTEKNOLOGINS INVERKAN PA 
VÄRLDSBILDEN 

Informationsteknikens utbredning påverkar direkt vår livsform. I den för
ändringen kan vi alla ta aktiv del. Men teknologin förändrar också vår 
världs bild och inför denna förändring har vi mindre att säga till om. 
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Informationsteknologin förändrar vår världsbild genom att förse oss med 
nya modeller, nya metaforer. Tekniken har i alla tider bistått vår torftiga 
fantasi på detta sätt. Så tänkte sig Platon själen som en hantverkare och 
Aristoteles kunde med hantverkaren som modell formulera sitt vetenskapli
ga program, sin orsakslära. Descartes kunde åstadkomma ett genombrott i 
studiet av människan genom att uppfatta hennes kropp som en maskin och 
Pearson kunde inspirera en generation psykologer genom att tänka sig sjä
len som en telefonväxel. Informationstekniken har alltsedan kriget tagits i 
bruk på detta sätt. 

Organismens genuppsättning blev det "genetiska programmet", vars 
"kod vi knäckte". Själen uppfattades inte längre som en telefonväxel utan 
som ett "program". Människan blev, liksom datorn, ett informationsbe
handlande system. Vår värld fylldes av "input'', "output" och "system" . 

Vilken roll spelar dessa modeller? I hur stor utsträckning formar de aktivt 
vår världsbild och i hur stor utsträckning förser de ett redan färdigt tänkan
de med klatschiga etiketter? Det faktum att vi med Descanes kommit att 
uppfatta kroppen , djuren, naturen, som en maskin, hävdas av somliga bära 
ansvaret för industrialismens miljöförstöring. Datorns program styr dess 
operationer. När vi börjar tala om "program" för olika verksamheter -
leder det till ett större mått av styrning? 

Tekniken förser oss med modeller. Vi suger dem girigt åt oss och blir 
snabbt beroende av dem. Vår världsbild förändras. Vad beror denna mot
taglighet för förändring på? Är det för att dessa förändringar endast berör 
ytan, ideerna, språket och inte livsformen - våra grundläggande handlings
mönster? Likt klädmode, hårmode, sminkmode berör dessa förändringar 
kanske endast de spel vi spelar, de lekar vi leker, de tecken vi väljer att 
kommunicera med. Men om dessa modeväxlingar, om denna mottaglighet 
för de ständigt nya modeller tekniken (och andra kulturområden) skapar, 
verkligen åstadkommer förändringar i hur vi formar vårt samhälle och våra 
liv, borde vi inte göra större motstånd, se med större misstänksamhet på 
dessa nyheter? 

Tekniken utvidgar också vår världsbild genom den roll den spelar i ratio
naliseringen. När maskinen skall ersätta människan , vill vi att maskinen 
skall imitera människan - eller rättare, en mer rationell version av männi
skan. Att konstruera maskiner innebär därför som regel att beskriva den 
färdighet vi vill imitera. Detta tvingar oss att lägga märke till element i 
färdigheten som tidigare förblivit osynliga. Informationsteknologin innebär 
att detta imiterande utvidgas till att omfatta också mentala färdigheter. I 
försöken att rationalisera mänskligt mentalt arbete genom att ersätta det 
med maskiner - med artificiell intelligens - talar vi hellre om simulering än 
imitation. Men principen är densamma. 

Tekniken utvidgar vår världsbild genom att utvidga vår perception. Mik
roskop , teleskop, kameror , röntgen-teknik etc har alla bidragit på detta sätt. 
Informationsomvandling gör det möjligt för oss an i elektronmikroskop och 
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radioteleskop se sådant som annars är osynligt. Med kamerans h jälp kan vi 
se sådant som sker för snabbt eller för långsamt för att vara synligt med 
blotta ögat. Informationstekniken innebär en otrolig utvidgning av dessa 
möjligheter att manipulera information så att den blir oss lättillgängligare. 
All information kan göras synlig på en skärm. Vi kan åskådliggöra skeen
den, processer. Vi kan accelerera dem eller retardera dem. Förminska eller 
förstora, vrida, vända , fokusera. Vi kan göra ljud , lukter, smaker, känselin
tryck synliga . 

lnformationstekniken krymper världen, förändrar vår rums- och tids
uppfattning. Den datavetenskap som ligger till grund för teknologin påver
kar också vår världsbild . Också inför denna påverkan står vi rätt maktlösa . 
Om forskningen visar att maskiner kan tänka så kommer detta att på avgö
rande sätt förändra många människors världsbild. Vi kan värja oss mot 
denna förändring endast genom att vända vetenskapen ryggen. 

Dock, förändringar i vår världsbild sker blott långsamt, med mindre de 
vetenskapliga rönen får teknologiska konsekvenser. Det är när vår livsform 
påverkas som vår världsbild förändras. Det är när vi börjar resa jorden rum 
som vi verkligen erkänner att jorden är rund. Det är när dammsugaren 
börjar diskutera med oss som vi erkänner att maskiner kan tänka. I väntan 
på tekniska tillämpningar är de exempel jag avslutningsvis vill ge, på hur 
resultat i datavetenskapen kan komma att förändra vår världsbild, rätt tand
lösa . 

DUALISMEN 

Alltsedan grekerna är det västerländska tänkandet, trots återkommande 
motstånd , hemsökt av en serie dualismer - idevärld -sinnevärld , ande
- materia, frihet-determinism, subjekt-objekt, värderingar-fakta, krea
tivt-mekaniskt etc - som alla är uttryck för en grundläggande dualism 
mellan å ena sidan människan och hennes kultur och å andra sidan naturen. 

När Descartes lägger grunden till den moderna filosofiska diskussionen 
betonar han mycket starkt en distinktion mellan den andliga, tänkande 
substansen och den materiella, utsträckta. Den moderna filosofin är från 
början dualistisk till sin karaktär. Men dualismen är tidigt problematisk. En 
av Descartes' betydelsefulla insatser är den klara formulering han gör av 
problemet att relatera de två substanserna, själ och kropp, till varann. 

Det är inte ovanligt att det västerländska tänkandets utveckling beskrivs 
som en gradvis reträtt från ett dominerande användande av personbegrep
pet som förklaringsmodell till ett alltmer utvidgat användande av objektbe-
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greppet. Den moderna vetenskapen har en objektiv attityd till det den 
studerar. Naturen , samhället måste uppfattas som objekt innan vetenskapen 
om naturen , samhället blir möjlig. Vetenskapens expansion verkar för en 
utbredning av objektbegreppen på personbegreppens bekostnad . För We
ber är detta ett led i "avmystifieringen av världen". 

Denna utveckling innebär, till en början, en alltmer markerad skillnad 
mellan människan och naturen. Men när utvecklingen gått så långt att också 
människan börjar uppfattas som ett objekt, förvandlas den till ett angrepp 

på dualismen. 
När Descanes beskriver djuren som automater, lägger han grunden för 

en materialistisk syn på människokroppen som snart , av andra, kommer att 
utvidgas till att omfatta människan som helhet. Den moderna experimentel
la psykologin - såväl behaviorismen som den kognitiva vetenskapen - har 
inget behov av något personbegrepp, än mindre någon själslig substans. 

Genom Darwins utvecklingslära blir det naturligt att uppfatta människan 
som en biologisk organism , ett djur bland andra djur. Om då djuren är 
automater, maskiner, så är människorna det också. Tänkandet, uppfattat 
som problemlösning, blir med utvecklingsläran en "naturlig" verksamhet, 
ett biologiskt organ i kampen för tillvaron, snarare än en specifikt mänsklig, 
kulturell sådan. 

Ett tredje angrepp på dualismen utgör det moderna projektet självt, ratio
naliserings-tanken. Genom att sätta verksamheter på regler , genom rationa
lisering av arbete och administration, sker ett närmande av kultur och 
natur . Den mekaniska världs bilden uppfattar både naturen och samhället 

som maskiner . 
Ett fjärde bidrag till upplösningen av dualismen är iden om det rationella 

tänkandet, föreställningen om tänkandet som ett förnuftigt manipulerande 
av symboler. Hos Platon är denna ide en ingrediens i hans distinktion 
mellan idevärld och sinnevärld. Genom den avgörande roll som matemati
ken spelar vid framväxten av den moderna fysiken är det inte underligt att 
denna ide om tänkandets natur breder ut sig under 1600-talet. Vi finner 
den, till exempel, väl utvecklad såväl hos Hobbes som Descartes. Tydligast 
är Hobbes som utan att tveka karakteriserar tänkandet som symbolmanipu
lation, som beräkning.27> 

Med maskinernas intåg på 1600-talet föds iden om en tänkande maskin. 
Om tänkande verkligen är ett förnuftigt manipulerande av symboler, en 
form av beräkning, borde det vara möjligt att konstruera tänkande maski
ner, beräkningsmaskiner. Redan hos Leibniz finner vi en detaljerad skiss 
till en sådan beräkningsmaskin. Under 1700- och 1800-talet konstrueras 
sådana maskiner, men det skall dröja ända till 1950-talet innan drömmen 
om en artificiell intelligens, en tänkande maskin, förvandlas till ett omfat
tande, konkret forskningsprogram. 

Skapandet av en artificiell intelligens, av en tänkande maskin, är natur
ligtvis kvintessensen av rationalisering, själva kärnan i "det moderna pro-
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jektet". När produktion och administration har genomskådats och sans på 
regler - ritningar för maskiner respektive ämbetsinstruktioner - återstår 
endast tänkandet självt, vetenskapen. När det moderna projektet formule
ras, på 1600-talet, står rationaliseringen av tänkandet, sökandet efter en 
(vetenskaplig) metod för tänkandet i förgrunden bland filosoferna. 

Två uppfattningar om tänkandets natur dominerar. På kontinenten upp
fattar rationalisterna - Descartes och Leibniz - tänkandet som en form av 
matematik, matematisk-logisk bevisföring. I Storbritannien väljer empiris
terna - Locke och Hume - i stället fysiken, Newtons mekanik, som modell 
i sina försök att förstå tänkandet. Rationaliseringen tar sig motsvarande två 
former. 

För rationalisterna gäller det att tänka rätt , att följa de regler som garante
rar att tänkandet är rationellt. Rationalisterna söker den vetenskapliga me
toden i logiken. För empiristerna gäller det att kontrollera den process som 
kunskapssökandet är , att se till att inget stör processen . För rationalisterna 
blir vetenskapligt arbete en fråga om administration. För empiristerna blir 
det istället en fräga om produktion. 

Vi kan se hur Descartes metod - klara och distinkta ideer - får sin 
realisering i rationaliseringen av administrationen, i byråkratiseringen med 
dess explicita och entydiga regler. Så kommer rationaliseringen att på konti
nenten i första hand inriktas på administrationen. I Storbritannien inriktas i 
stället rationaliseringsivern mot produktionen och det är också där som den 
stora satsningen på industraliseringen, mekaniseringen av produktionen , 
sker först. 

De två programmen går i varann , produktion och administration är sam
manvävda, och Kant kan försöka förena de två i ett rationellt program. 
Artificiell intelligens-forskningen ("AI") är ett försök an verkligen åstad
komma den syntes Kant syftade till. Uppgiften för AI är att bygga en 
maskin som tänker rationellt, att överbrygga klyftan mellan människa och 
natur, förnuft och maskin, mening och materia, semantik och syntax. Upp
giften för AI sammanfaller alltså med det västerländska tänkandets central
tema. Om AI löser sin uppgift kommer detta att få genomgripande konse
kvenser för vår världsbild . 

Al-forskningen är vår tids filosofiform. Hos Platon fick filosofin sin form 
av matematiken, hos Hume av fysiken, hos Hegel av historien, hos de 
amerikanska pragmatisterna av utvecklingsläran. I vår tid är det AI som ger 
filosofin dess form. Detta innebär att vi kan förvänta oss av AI-forskningen 
att den skall ge oss nya bidrag till alla våra klassiska filosofiska problem, 
men också att den kommer att klä idel gamla ideer i nya kläder. 28> 
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TÄNKANDET 
SOM RATIONELL SYMBOLMANIPULATION 

När Sokrates, i Platons tidigare dialoger, går runt i Athen och ber männi
skor han möter definiera begrepp som rättvisa, kunskap, lycka etc, ger han 
uttryck för en kunskapssyn som baseras på regler. Att veta vad rättvisa är 
innebär, för Sokrates och Platon, att kunna ge en definition, en regel för 
begreppets tillämpning. Förnuftig är den människa som tänker logiskt, i 
enlighet med logikens regler , och i medvetande om vilka dessa regler är. 

Under 1600-talet finner Galilei, Descartes och Newton i matematikens 
symbolspråk en form för beskrivning av världen . Genom beräkningar i 
matematiken bli r det möjligt att beskriva kroppars rörelse . Descartes kan 
formulera en allmän teori om tänkandet enligt vilken detta består i manipu
lationen av " inre" symboler, vilka representerar föremål i "yttervärlden". 

Så lägger Descartes grunden för den moderna kunskapsteorin för vilken 
huvudproblemet blir att besvara frågan hur dessa inre symboler ("ideer" ) 
representerar föremål i yttervärlden. Själen uppfattas som en "spegel av 
naturen" , och problemet blir att visa att denna spegel inte förvränger det 
den avspeglar, och att det verkligen finns något "där ute". 

För Galilei, Descartes och Newton var naturen " skriven på matematikens 
språk". Leibniz drömmer om en "characteristica universalis", ett språk 
som förmår symbolisera allt, en representationsform för all mänsklig kun
skap. Med den moderna logikens utveckling kring sekelskiftet 1900 tror sig 
filosofer som Frege, Russell och Wittgenstein har förverkligat Leibniz' 
dröm . I predikatlogiken tycker sig Wittgenstein se den slutgiltiga, univer
sella representationsformen. Inspirerade av Wittgenstein försöker Wien
kretsens medlemmar, med Rudolf Carnap i spetsen , på predikatlogikens 
grund skapa ett enhetsspråk för vetenskapen. Genom formalisering, dvs 
översättning till predikatogik, av vetenskapernas teorier skall dessa ges en 
exakt, adekvat representationsform . 

För alla dessa tänkare är den representationsform de söker ett språk, som 
till skillnad från våra " naturliga" språk ger en exakt och adekvat avbildning 
av verklighetens struktur. Men det är fråga om ett språk som vi människor 
hanterar; denna representationsform är ett verktyg vi använder för att avbil
da verkligheten. Språket kräver en användare som förs tår och kan tolka dess 
uttryck korrekt. 

Genom arbeten av bland andra Alonzo Church och Alan Turing på 30-
och 40-talet tas steget till en "mekanisering", en "automatisering" av mate
matiken . Church försökte - med begreppet "effektiv procedur" - visa att 
vad vi intuitivt menar med att något kan beräknas, bevisas, är att det finns 
en otvetydig regel som ger ett otvetydigt resultat. Men detta betyder att vår 
intuitiva uppfattning av vad en beräkning är sammanfaller med vad som är 
möjligt att beräkna (bevisa) med formella logiska metoder. 
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Turing kunde sedan visa att alla effektiva procedurer ("algoritmer" ) kan 
ges en rent mekanisk beskrivning. Med hjälp av sin ide om "Turing-maski
nen" kunde han visa att det finns en (" universell" ) Turing-maskin som kan 
göra alla de andra beräkningar, presentera alla de bevis, vilka kan formule
ras som en effektiv procedur. På detta sätt blev det möjligt att tänka sig 
matematikens och logikens exakta symbolspråk som "automatiska", "själv
gående" representationsformer. 29> 

Från iden om den universella Turing-maskinen var steget inte långt till 
att konkret bygga en beräkningsmaskin. Med 40-talets elektronik innebar 
detta inga större svårigheter. De grundläggande teoretiska problemen var 
redan lösta. Vad som återstod var praktiska problem: att göra maskinerna 
effektivare, billigare, säkrare och att utveckla användbara metoder att kom
municera med dem . De första beräkningsmaskinerna var stora och energi
krävande och det var mödosamt att programmera dem eftersom detta kräv
de över5ättning av alla instruktioner (effektiva procedurer, algoritmer) till 
ett enkelt men omständligt maskinspråk. 

Med dessa "tänkande maskiner" fick teorin om tänkandet som rationell 
symbolmanipulation, beräkning, en fantastisk genomslagskraft. Alldeles 
oavsett datorernas användbarhet som verktyg för matematiska beräkningar, 
ordbehandling, administration, design, maskinstyrning bar de på ett löfte 
om det slutgiltiga genombrottet i det studium av tänkandes natur som i vår 
kultur inleds med Sokrates. 

Entusiasm för de nya maskinerna var på 50- och 60-talet stor, och spred 
sig snabbt till andra vetenskapsområden. Men det visade sig svårare än man 
trott att fylla i detaljerna.30> Denna, det moderna projektets kärna, fick göra 
samma erfarenhet som vi vant oss vid på andra områden av modernisering
en. När väl iden om ett rationellt, funktionellt husbyggande fötts, fritt från 
traditioner och med den frihet som de nya materialen stål, glas och betong 
ger, verkar det bara vara en fråga om detaljer innan en byggnorm är formu
lerad som försäkrar att de bostäder som byggs i alla avseenden är perfekta. 
Men ack, vad dessa detaljer kan ställa till problem. Snart är vi snärjda i en 
byggnorm som resulterar i hus vilka människor flyr för att bosätta sig i 
förfallna gamla kåkar byggda långt innan normen var påtänkt. Inte gick det 
att få maskinerna att tänka inte. 

Men vilka slutsatser skall vi dra av det? Vi kan reagera på byggnormens 
absurditeter och på annan överdriven reglering av vårt samhälle med att 
önska mindre reglering, men vi kan då argumentera på olika sätt. Vi kan 
hävda att detaljreglering är onödig, olämplig, komplicerad eller omöjlig. 
AI-forskarnas entusiasm grundades i en föreställning om att tänkandet styrs 
av ett relativt litet antal principer. Entusiasmen mattades när det visade sig 
svårt att finna dessa. Så småningom ändrade forskningen då karaktär och 
kom att inriktas mot detaljreglering av väl avgränsade kunskapsområden. 

Här står forskningen idag. Om tänkande är rationell manipulation av 
symboler och det inte räcker med några allmänna logiska och heuristiska 
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principer för an beskriva det, då måste det till detaljregler för varje enskilt 
kunskapsområde. Projektet är fortfarande möjligt, men risken finns natur
ligtvis att vi, som med byggnormen, drunknar i detaljerna. Programmen 
riskerar att bli så omfattande att när vi väl lyckats bygga en tänkande maskin 
så är programmet så komplext att vi omöjligen kan överblicka det. 

Men dessa AI-forskningens bekymmer behöver inte hindra oss ifrån att 
acceptera dess ide om tänkandet som rationell symbolmanipulation. Och 
om tänkandet verkligen har denna karaktär , då är det principiellt möjligt an 
bygga en tänkande maskin. Under 80-talet har emellertid forskningen inom 
AI själv så smått börjat ifrågasätta denna rationalistiska syn på tänkandet till 
förmån för mer empiristiska ideer. 

"DEN NYA KONNEKTIONISMEN" 

En rationalistisk kunskapsteori ser kunskapssökander som en administrativ 
uppgift för förnuftet, en ordningsfråga. Kunskapsreorin undersöker princi
perna för förnuftigt tänkande. Empirismen söker ny kunskap genom pro
duktion, datainsamlande. Vi kan använda dessa teorier om kunskap som 
modeller för att förstå samhället. En rationalistisk samhällssyn söker formu
lera principer för samhället och drömmer om ett förnuftigt, planerat, ordnat 
samhälle. Empirismen leder i stället till en liberal eller anarkistisk samhälls
syn enligt vilken de enskilda människorna bidrar med "data" till ett förän
derligt , löst ihopfogat samhälle. 

Det program för AI-forskningen som låg till grund för arbetet under 50-, 
60- och 70-talet hade en rationalistisk inriktning. Det innebar en seger för 
den administrativa teorin om tänkandet som rationell symbolmanipulation. 
Utgångspunkten i logiken , i den universella Turing-maskinen ledde till en 
forskning som uppfattade tänkandet som en abstrakt process, där de specifi
ka egenskaperna hos den konkreta maskinen var ointressanta. 

Tidiga försök att på nervcellsnivå simulera mänskligt tänkande övergavs 
snabbt. Dessa försök var rester av den empiristiska inriktning som känne
tecknade inlärningsteorin (behaviorismen). Men nu på 80-talet växer åter 
intresset inom AI - i vad som kommit an kallas "den nya konnektionis
men" - för denna mer empiristiska inriktning. Rationalismen får något 
maka på sig för uppfattningen att de mentala processernas grundläggande 
enheter inre är symboler, utan mindre enheter närmare eller rent av på 
nervcellsnivå. Den nya konnektionismen ser tänkandet som ett resultat av 
interaktion mellan nervceller och skriver program för inlärning som bygger 
på klassiska ideer om association. 
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Den nya konnektionismen skiljer sig väsentligt från det rationalistiska 
programmet. Här finns inget centralt minne utan systemets kunskap finns 
spridd bland dess enheter, vilka samverkar i ett stort nätverk. Detta system 
kontrolleras inte uppifrån utan dess output är resultatet av bidragen från de 
olika enheterna, vilka än samarbetar än konkurrerar utan fasta regler. Infor
mationen sprids i systemet genom att enheterna har kontakt med varann, 
och endast på detta sätt. Systemet är "statistiskt" till sin karaktär. Systemet 
är inte målinriktat i betydelsen att det arbetar tills det når ett på förhand 
uppställt mål. Snarare har processerna en tendens att avstanna efter ett tag, 
när möjligheterna verkar vara uttömda.3

1) 

Den tidiga (rationalistiska) datoriseringen använde stora datorer med 
komplexa system. Systemen kunde inte påverkas och blev det fel var det 
"fel på datan". Nu går vi över till mikrodatorer och får var sin liten dator 
och möjlighet att själva utforma program. Dessa datorer kan visserligen 
kopplas samman i nät, men ett företags samlade information finns inte 
längre i en central dator, utan spridd bland alla de små datorer som finns på 
företaget. Processer av de mest skilda slag pågår parallellt i de olika maski
nerna och kan interagera med varann på ett oöverskådligt sätt. Det blir 
omöjligt att ha överblick över den totala informationen, över den samlade 
kunskapen och vi får en mer decentraliserad beslutsprocess. 

Denna förändring från stordatorer till mikrodatorer, tillsammans med 
försöken att konstruera maskiner med parallellt arbetande enheter, kan 
beskrivas som en utveckling från rationalism till empirism och kanske för
klara motsvarande förändring inom AI-forskningen. Omvänt kan den nya 
konnektionismen komma att stå modell för en ny syn på rationalisering, en 
mer "anarkistisk" förvaltnings- och företagsfilosofi. 

Om den nya konnektionismen verkligen förmår ändra AI-forskningens 
inriktning förändrar frågan "Kan maskiner tänka?" karaktär. Hittills har 
detta uppfattats som en fråga om det går att formulera regler för tänkandet 
och man har ställt sig skeptisk i den mån man betvivlat detta. Men detta 
tvivel kännetecknar också den nya konnektionismen. Dess datorprogram 
ger maskinen principer för association av nervcellsliknande enheter, princi
per vilkas operation ger upphov till inlärning, minneslagring och tänkande 
utan att maskinen har tillgång till regler för detta tänkande. 

Den nya konnektionismen skriver program för öppna, kreativa, holistis
ka system med "tyst kunskap" och vänder på så sätt upp och ned på den 
diskussion som förts om huruvida maskiner kan tänka. Detta illustrerar om 
något tesen att AI är vår tids filosofiform . AI-forskningen förmår inom 
ramen för sitt allmänna program - att bygga en intelligent maskin - ställa 
de olika uppfattningar om intelligens, som vår kultur rymmer, mot varann i 
en fruktbar diskussion. 

Den nya konnektionismen växer sig starkare inom AI samtidigt som den 
rationalistiskt inriktade AI-forskningen börjar bli ekonomiskt intressant ge
nom sina "expert-system". Dessa datoriserade "experter" är i själva verket 
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kompakta, lättillgängliga automatiska regelsamlingar närmast påminnande 
om perfekta byråkrater. De kommer utan tvekan att spela en stor roll i det 
framtida samhället. Om inte den nya konnektionismen förmår producera 
någon konkurrerande tillämpning (för varseblivning till exempel) är det 
svårt att tro att den kommer att förmå hävda sin position. 

DET DECENTRALISERADE JAGET 

David Humes (191 1:239) karakteristik av jaget som" ... nothing but a 
bundle or collection of differem perceptions, which succeed each other with 
an inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux and movement ... " 
anses av många vara en olycklig konsekvens av hans stränga empirism. 
Samtidigt erkänner man att Hume naturligtvis pekar på ett besvärligt pro
blem: Vad är detta jag, som verkar undfly varje försök till bestämning -
åtminstone med introspektiva metoder? 

Den uppfattning av jaget som Hume angriper tar fasta på upplevelsen av 
ett centrum, något som tänker, förnimmer, upplever, kontrollerar. Jaget blir 
den punkt från vilken jag upplever världen. 

Detta jag spelar en betydelsefull roll i många medvetandeteorier, och ofta 
som en förträfflig metod att sopa avgörande problem under mattan. Så kan 
man, till exempel, förklara varseblivning genom att postulera någon typ av 
sensationer, vilka i medvetandet visar sig för jaget. Teorin är enkel, men det 
beror naturligtvis på att det ännu återstår att förklara hur jaget varseblir 
dessa sensationer. 

En sådan teori påminner om klassiska försök att förklara biologisk repro
duktion genom att anta att ägget (eller spermien) innehåller en liten människa, 
en homunculus. När man i modern kognitiv pyskologi beskriver varsebliv
ning, språkförståelse och tänkande genom att postulera ett tankens språk, 
dyker misstanken lätt upp att här har problemet undvikits snarare än lösts 
genom antagandet om en homunculus som läser, skriver, förstår detta språk. 

Att uppfatta jaget som en homunculus innebär att använda människan 
själv som modell för hennes jag. I medvetandet härskar detta jag oin
skränkt, som en monark, och Hume stannar i politiken när han väljer 
modell för det nya synsätt han vill försvara: " ... I cannot compare the soul 
more properly to anything than to a republic or commonwealth. 
(Hume 1911:247). 

Hume ersätter en homonculus med ett stort antal homunculi. I AI
forskningen utnyttjas en liknande tanke. Att använda personen med hennes 
kognitiva förmågor som modell för vår beskrivning av dessa förmågor behö-
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ver inte innebära att problemen sopas under mattan så länge de postulerade 
homunculi är mindre intelligenta än personen själv. Genom att ersätta per
sonen med en kommitte av enklare homunculi, kan vi sedan analysera dessa 
vidare ända tills vi når en nivå där vi ser hur de uppgifter homunculi har att 
utföra kan göras mekaniskt. 

Vi arbetar "uppifrån och ned" enligt vad som brukar kallas en " top-down 
approach" . Det motsatta arbetssättet, "bottom-up", innebär i stället att t ex 
utgå från att en hjärna består av nervceller och försöka koppla ihop dem på 
lämpligt sätt för att få en hjärna som tänker, varseblir etc. Dessa metoder är 
exempel på generella strategier vid problemlösning och återfinns därför på 
många vetenskapsområden. 

Genom " top-down" -metoden blir Humes uppfattning om medvetandet 
som en republik, snarare än en enväldig monarki, en fruktbar modell för 
forskningen. Denna uppfattning om medvetandet genomsyrar det mesta av 
AI-forskningen idag, men de mest artikulerade uttrycken har givits av Den
nett (1978) och Marvin Minsky. I ett långt manuskript (The Society of Mind) 
som cirkulerat några år, beskriver Minsky medvetandet som sammansatt av 
ett stort antal "agenter", vilka var och en kan utföra en enkel uppgift, men 
som tillsammans " i samhällen" är verkligt intelligenta. Dessa agenter (ho
munculi) kommunicerar med varann och konkurrerar om inflytande. När 
vi säger "jag vill", " jag tycker", är det vid olika tillfällen olika agenter som 
gör sig hörda. 

Samtidigt som Minsky arbetat med sitt manuskript har det på hans AI
laboratorium vid Massachusetts Institute of Technology konstruerats en ny 
typ av maskin, en "connection machine", sammansatt av 64 000 parallellt 
arbetande processorer. Denna maskin är som klippt och skuren till att 
realisera Minskys "samhällsteori " . 32

) 

Vår världsbild innehåller idag föreställningen om jaget som en enväldig 
monark (trots Freuds beskrivning av en " inre klasskamp"). Vad skulle det 
innebära om vi gav upp denna föreställning till förmån för den typ av teori 
som växer fram inom AI-forskningen? Skulle detta kunna hända? Eller är 
det så att vår jag-föreställning grundas i det sociala samspelet, att det är vår 
och andras uppfattning om oss som "juridiska personer" som är betydelse
full ? Att det jag-begrepp vi har därför inte påverkas av psykologiska teorier ? 

KÄNN DIG SJÄLV? 

"Kan maskiner tänka?" Så frågar Alan Turing, mannen bakom Turing
maskinen, i en klassisk uppsats från 1950. Men hur finner man ett svar på 
en sådan fråga? Ett sätt är att betrakta den som jämförlig med "Kan maski-
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ner sy?". Frägan är då om vi kan ersätta en mänsklig färdighet med en 
maskinell sädan, en hantverkare med en maskin , dvs om vi kan konstruera 
en maskin som är funktionellt likvärdig med hantverkaren ifräga. 

För att kunna besvara frågan behöver vi göra en funktionsanalys, en 
operationalisering av begreppet "tänkande". Turing föreslär (nägot förenk
lat) följande: Om vi inte kan avgöra om en maskin är människa eller maskin 
genom att kommunicera med den, så kan maskinen tänka. En maskin som 
kan föra ett vettigt samtal klarar ocksä en hel rad andra uppgifter som vi 
förknippar med intelligens. 

En sådan funktionsanalys säger ingenting om hur det som fyller funktio
nen uppkommit, dess historia eller dess material. Eftersom det finns flera 
olika sömnadstekniker kan en symaskin sy på ett annat sätt än den människa 
den ersätter. Genom att gå vidare i funktionsanalysen och kräva identitet 
även pä lägre nivåer får vi så smänignom (om det är möj ligt) en maskin som 
syr pä exakt samma sätt som människan. Det finns ingen anledning att tro 
att endast en människa kan fylla de funktioner hon fyller när hon syr. Eller 
finns det? 

För nägra är sedan gick Berkeley-filosofen John Searle (1980, 1984) till 
häftigt angrepp mot Al-forskningens pretentioner att kunna bygga intelli
genta, tänkande maskiner. Searle använder sig av en bland filosofer mycket 
omtyckt metod: tanke-experimentet. Hans experiment, "det kinesiska rum
met", innebär att du tänker dig dig själv inlåst i ett rum, att du av folk 
utanför får frägor på kinesiska, skrivna på smä lappar, och att du förväntas 
svara pä dessa frägor , också pä kinesiska. 

Du kan (antar vi) inte ett ord kinesiska, men i rummet finns en uppsätt
ning på svenska nedskrivna instruktioner för hur vissa kinesiska symbolräc
kor (under rubriken "frågor") hör ihop med andra symbolräckor (under 
rubriken "svar"). Med hjälp av dessa instruktioner kan du efter lite övning 
bli ganska duktig på att "svara" pä de " frägor" du får. 

Detta exempel illustrerar, menar Searle, hur en dator som "förstär" kine
siska arbetar. Även om vi lyckas skriva ett program för en "kinesisk-talan
de" dator som i ett Turing-test inte skulle kunna skiljas frän en kines, så 
innebär inte detta att datorn kan kinesiska. Även om den är funktionellt 
likvärdig med en vanlig kines så vore det lika enfaldigt att tro att den förstår 
kinesiska som an tro att när meteorologer med hjälp av dator simulerar ett 
oväder detta innebär att åskan går i datorn, hävdar Searle. 

Searles argument kan uppfattas som ett angrepp pä funktionalismen, på 
iden att vad vi menar med att tänka, förstå , sy etc kan uttryckas genom att vi 
anger de funktioner som tänkandet etc fyller. Argumentet har rönt föga 
framgång bland Al-forskare och det är väl inte att undra över. Att säga att 
den funktionella ekvivalensen inte är tillräcklig verkar innebära att hävda att 
materialet spelar en avgörande roll. Men om materialet inte spelar någon roll 
när vi syr, varför skulle det göra det när vi tänker? Eller är det principiellt 
omöjligt för maskiner också att sy? 
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Det förefaller finnas en väsentlig skillnad mellan att tänka och att sy, som 
gör Searles argument intressantare. Om vi programmerar en maskin sä att 
den kan använda kinesiska sä innebär detta inte att maskinen " förstår" 
kinesiska eller att det är kinesiska den använder. Maskinen "förstår" inte 
vad den gör. Meningen hos det den gör, hos de tecken den använder etc, är 
inte en mening den själv uppfattar. Maskinen "känner inte sig själv", för att 
använda Sokrates ord. 

AI-forskare svarar Searle att han har rätt i att människan i det kinesiska 
rummet inte förstår kinesiska, men att rummet, det system i vilket männi
skan är en del, förstår kinesiska i samma bemärkelse som en kines gör detta. 
Det är inte många utanför kretsen av "AI-experter" som lä ter sig övertygas 
av detta svar. Detta är förståeligt när man ser vilket allvarligt angrepp ett 
sådant svar utgör pä vår föreställning om oss själva. Svaret innebär nämli
gen att inte heller människor "känner sig själva". 

I efterkrigstidens mest diskuterade amerikanska filosofiska arbete, Word 
& Object, försöker Willard Van Quine övertyga oss, också med hjälp av ett 
tanke-experiment, om att vi inte vet bättre vad vi själva tänker, menar med 
vad vi säger, än andra. Jag själv har ingen privilegierad position när det 
gäller att förstå innehållet i mina tankar. Denna uppfattning är mycket 
spridd bland 1900-talsfilosofer. Den finns hos den senare Wittgenstein. 
Den finns hos Derrida. Men den avviker sä frän vår gängse föreställning om 
oss själva att den är näst intill obegriplig. Den är ett angrepp av samma typ 
som Freuds mot vår självförståelse, men kanske ännu radikalare.33) 

Searles argument mot Al-forskningen är ett försvar för vår traditionella 
självuppfattning, för föreställningen att vi känner oss bäst själva. 1900-
talsfilosofin är i många stycken ett angrepp mot denna föreställning, och AI
forskningen, vår tids filosofiform, gör detta angrepp alldeles särskilt preg
nant. Det skall bli spännande att se hur denna konflikt utvecklas. Kommer 
vår världsbild att ändras pä denna avgörande punkt? Eller blir det också 
här, som i fallet med det decentraliserade jaget, vad som är den sociala 
gemenskapens praktiska krav som fäller utslaget? Rosor förblir rosor och 
jag förblir jag, vad än vetenskapen säger. 

Al OCH DET MODERNA PROJEKTET 

Det moderna projektets ide om rationalisering av produktionen innebär i 
första hand att människor ersätts av maskiner efter en funktionell analys 
som "uppifrån och ned" ger en beskrivning av hantverket som gör detta 
mekaniskt realiserbart. Sä länge dominerar en administrativ syn på rationa-
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lisering. Teknologi innebär, som ordet säger, att hantverket görs medvetet 
och den teknologiska utvecklingen innebär egentligen endast en påskynd
ning av den utveckling som funnits hos hantverket. 

I ett andra steg utnyttjas den kunskap den framväxande vetenskapen ger 
om fysikaliska processer för att bygga maskiner. Kunskapen om dessa pro
cesser omvandlas i funktionell form , "nedifrån och upp" och det är ofta 
svårt att se hur sådan kunskap kan komma att utnyttjas. Därav grundforsk
ningens problem att funktionellt berättiga sin verksamhet. När utveckling
en av teknologin i allt större utsträckning utnyttjar grundforskningens re
sultat kompletteras den administrativa synen på rationalisering med en 
"produktionssyn". 

Forskningen inom AI har till helt nyligen dominerats av den administra
tiva synen, av en "top-down approach". Den nya konnektionismen innebär 
en övergång till en produktionssyn, till en " bottom-up approach" . Den 
administrativa synen uttrycks väl av ett ofta citerat uttalande av Zenon 
Pylyshyn - "you can' t get physics for free" - vilket betyder att försök att 
representera vår kunskap om världen kräver att vår fysikaliska teori formu
leras. Det är inte möjligt att få med denna teori i representationen genom att 
maskinen själv är ett fysikaliskt system. Den nya konnektionismen försöker 
på sitt sätt få fysiken gratis. I stället för en funktionell analys av tänkande, 
beslutsfattande, problemlösande etc försöker man sätta samman system av 
enkla enheter för att sedan se vad dessa system är mäktiga. 

Den nya konnektionismen kan uppfattas som ett experiment i liberalism 
när planekonomin brutit samman under sin egen snabbt växande regel
tyngd. Det moderna projektets ide om administrativ reglering ifrågasätts av 
den nya konnektionismen utan att för den skull rationaliseringsprogrammet 
överges. Detta program är inte uppbundet till en toppstyrd reglering, en 
"top-down approach" även om dess försök att rationalisera administratio
nen alltid haft denna karaktär. 

För försöken an rationalisera administrationen , byråkratiseringen av 
samhället, kan den senaste utvecklingen inom AI komma att spela en roll. 
Den administrativa inriktningen inom AI resulterar i byråkratiska expert
system som passar väl in i en funktionell " uppifrån och ned" rationalisering 
av verksamheten. Den nya konnektionismen kan , om den blir framgångs
rik, komma att resultera i mer flexibla kunskapsrepresenterande system 
som kanske bättre liknar de experter med omdöme Hubert Dreyfus säger 
att vi människor är.34! 

Dessa experter med omdöme är inte byråkrater i Webers bemärkelse. De 
följer inte regler som det är möjligt an explicit formulera. Men det innebär 
inte att deras kunskap är " tyst" i bemärkelsen "magisk" . Vi vet hur den 
fysikaliska process ser ut som producerar deras omdömen, även om vi inte 
kan formulera den regelsamling de följer . Eller bättre, den regelsamling de 
följer beskriver inte logiska relationer mellan omdömen (påståenden) , utan 
" fysikaliska" relationer mellan systemets enheter, celler. Denna regelsam-
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ling känner vi så väl att vi kan bygga (programmera) maskinerna ifråga. Om 
den nya konnektionismen blir framgångsrik (inte mycket talar för det, även 
om entusiasmen idag är stor) kommer den an kunna ge oss mekaniska, men 
flexibla, experter med omdöme. 

Men det innebär inte att vi kommer att få sådana experter i samhällsadmi
nistrationen . Det finns många områden där denna typ av datoriserade ex
perter kommer att välkomnas men i samhällets administration vill vi , så 
länge vi är trogna det moderna projektets värden - öppenhet, rättvisa, 
demokrati - behålla våra byråkrater som troget följer de regler för verksam
heten som formuleras i den demokratiska processen. 

0 

FRAGOR 

Den väg vi vandrat i denna text har måhända verkat vindlande och svår att 
överblicka. Men avsikten har inte varit att besvara de inledningsvis ställda 
frågorna. Då hade karaktär och ton hos texten varit en annan - mer " ratio
nell" för att tala med Weber. I stället har avsikten varit att visa hur den 
enkla modellen " traditionell - modern", frågan "Var det bättre förr?'', ge
nererar ett stort antal intressanta frågor under rubriken "informationstek
nologins samhällskonsekvenser ur humanistiskt perspektiv" : frågor om det 
moderna projektet, om ett humanistiskt synsätt, om etikens uppgifter och 
det goda livet, om traditionella och moderna värden i datasamhället och om 
hur forskningen i artificiell intelligens påverkar vår självuppfattning. 

I vår vetenskapliga era utforskas varje hörn av verkligheten (inklusive 
toaletter och köksutrymmen) av ambitiösa forskare. Men några allvarligare 
försök görs knappast att söka besvara den fråga som mest av allt sysselsatte 
de gamla grekiska filosoferna: 

"Vad är lycka ? Hur ser det goda livet ut?" 
Kommer humanisterna att ta sitt ansvar för att denna fråga inte glöms 

bort när informationsteknologin förändrar våra liv? 
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NOTER 

I) "Informationsteknologi" används som gemensam beteckning för bl a elektronik, 
telekommunikation, mediateknik och datorteknik. Min diskussion gäller i första 
hand datortekniken. Sverige har idag flest datorer i världen räknat per invånare. En 
tredjedel av alla anställda - ca I ,5 miljoner människor - använder dagligen datorer 
i arbetet. Den årliga ökningen av datorer och datorstyrd utrustning ligger i storleks
ordningen 10-15 procent. (Ur en presentation av MDA-programmet, Arbetsmiljö
fonden och Styrelsen för teknisk utveckling. ) 

2) Modeller spelar en viktig roll i det kreativa tänkandet. Deduktion och induktion i 
all ära, men nya ideer får vi ofta genom "abduktion" (Peirce), genom att ett fenomen 
organiseras av en modell, ett exempel, en bild. Se Hansson (I 958), Asplund (I 970), 
Janlert (I 985) och Dahl bom (1986) fo r den roll modeller spelar i vetenskapen. 

3) Här är inte platsen för någon detaljerad analys av det "traditionella". En del 
kommer fram i diskussionen nedan. Mer finns att hämta hos Weber (1968) och en 
källa för referenser är Honon (1982). Se också Lyotard (1984), Levi-Suauss ( 1973, 
1984) och Zetterberg et al (I 983). Det traditionella kan vi beskriva genom an använ- 1 

da ord som hantverk, tyst kunskap, muntlig tradition, bevara, ordning, harmoni , 
stabilitet, holism, hemmet, vård, personlig, gemenskap, trygghet, närhet, släkt
skap, religion, vana, värden . Det moderna har i stället ord som maskinen , upplys
ning, frihet , jämlikhet, medborgare, aromism, kontroll, rationalitet, kunskap, bo
ken, metoden, sanningen, vetenskap, teknologi , planering, problemlösning, målin
riktat, byråkrati, tillväxt, förändring, utveckling, nyheter, konsumtion. 

4) Det präglar hans kända arbete Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, 
det präglar hans omfattande religionssociologiska studier samlade i Gesammelte Auf
sätze zur Religionssoziologie, det utgör tema for hans huvudarbete på sociologins 
område, Wirtschaft und Gesellschaft, och också för de klassiska föreläsningarna om 
vetenskapen respektive politiken som yrke. 

5) Se Weber (1978), Habermas ( l984a:209-227), Habermas (1984b :l57f och 
McCarthys inledning) för en diskussion av det moderna projektets innehåll. 

6) Detta betonas av Polanyi (1958:53), den vetenskapsteoretiker som starkast häv
dat den moderna vetenskapens beroende av traditionella kunskapsformer. 

7) Frågan om den s k "tysta kunskapens" betydelse är komplex. Som tyst kunskap ,; 
brukar man räkna perceptuella fä rdigheter, kognitiva färdigheter med heuristiska 
drag, och sociala färdigheter. Som exempel på perceptuella färdigheter brukar anfö
ras röntgendiagnostik, vinavsmakning, o d, men tydligare exempel är väl helt enkelt 
vår förmåga att se att himlen är blå. Att vi vet så lite om hur vi gör detta hindrar inte 
att perceptionspsykologin har en hel del att säga oss på detta område. 

8) Märkligt nog har det blivit något av en dogm att centraliserade system är svårare 
att förändra än decentraliserade. Traditionella samhällen förändras mycket långsamt 
just på grund av deras decentraliserade karaktär. Nyheter sprids långsamt och måste 
övervinna motstånd i grupp efter grupp. Ett av motiven för moderna försök till 
centralisering (Lenins, tex) var just att påskynda en genomgripande förandring. Det 
moderna centraliserade samhället lever tvärtom farligare genom att förändringar så 
snabbt slår igenom . Naturligtvis kan det vara sant att det är lättare att förändra en 
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liten organisation än en st0r. Därmed inte sagt att det är lättare att förändra ett stort 
antal, oberoende och konkurrerande organisationer än en enda stor organisation. 

9) Lägg märke till hur traditionellt Marx ibland formulerar sin dröm: "en människa 
som fiskar, vaktar kreatur, etc ... " (Den tyska ideologin). I sådana sammanhang 
verkar Marx snarare plädera för en friare variant av det traditionella produktionssät
tet "enkel varuproduktion" än för kommunism. 

JO) När myndigheterna datoriseras blir ämbetsmännen användare. Det är inte deras 
värden vi i förs ta hand skall bevaka som systemerare. Byråkratin är inte till för 
byråkraterna. 

11) Auktoriteter förändrar karaktär. Rationella och karismatiska inslag stelnar och 
traditionaliseras med tiden. Traditionella och karismatiska drag kan vinna rationell 
legitimitet. Det händer till och med att rationella och traditionella inslag karismatise
ras som när kvantfysik vävs samman med österländsk religion och torparlivet blir till 
grön våg. När det rationella samhällets reformpaket på 70-talet ifrågasätts försvarar 
sig socialdemokratin genom att åberopa sin historia: Per-Albin, "landsfadern" och 
"folkhemmet". Administratörerna karismatiseras genom att engagera sig i holism, 
helhetssyn och " new age". Löneförhandlingar legitimeras såval karismatiskt som 
rationellt (hårda, trötta män förhandlar nattetid). Ibland finns det behov av trippel
legitimering varvid man även hänvisar till traditionen, Saltsjöbaden. 

12) I denna diagnos av "det moderna projektets" svårigheter bygger Weber, liksom 
de andra ny-kantianerna, på Kants diskussion i Grundlegung zur Metaphysik der 
Siuen. Där kontrasteras en instrumentell etik, utilitarismen, mot en värderationell 
sådan, Kants rationella, universella pliktetik. 

13) Se Weizenbaum (1976) och Dennett ( 1986) för en diskussion av hur etiken 
förändrar karaktär som ett resultat av vår ökade kunskap. Ställd inför en situation 
där ens handlingar har konsekvenser för hela mänskligheten, ligger det nära till 
hands att (som Graham Greenc) fly till en traditionell etik: " Man kan inte älska 
mänskligheten, man kan bara älska människor." 

14) Se Dahlbom ( 1987) för ett utförligare försök att besvara denna fråga. Där disku
terar jag också hur vetenskapen får sin karaktär och samhällsnytta bestämd av 
makten i samhället. 

15) Den rationella produktionens metaforer förlänar idag livet självt - dess detaljer 
och helhet - en målinriktad karaktär . Självmordet kan uppfattas som lösningen på 
en livsproblem, döden som ett medel att uppnå ett mål. Se Alvarez (1971) och 
Wijkmark (1985). 

16) Enligt Anders Olsson (1985) kännetecknas 80-talets svenska myndigheter av en 
utpräglad paternalism , eller "förälderism" som han kallar denna attityd. 

17) Mycket av denna forskning bygger på C West Churchmans ( 1968, 1971), och 
hans elevers, arbeten. Detta gäller, till exempel, de svenska forskarna Kristo lvanov, 
Umeå , och Hans-Erik Nissen, Lund. Ofta ges denna inriktning, som hos Lyytinen 
(1986) och Göran Goldkuhl , Linköping, en dos av Habermas. Se också Checkland 
(1981 ). Den kvalificerade yrkeskunskapens personliga karaktär har särskilt betonats 
av Bo Göranzon (1983). 
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18) Datorerna "sätts på plats" i Dreyfus & Dreyfus (1985), uppfattas som "verk
tyg" i Markku Nurminens (1987) "human-scale information systems'', som " kom
munikationsmedel" i Winograd & Flores (1986), som personer i Janlert (1984). 

19) Efter hundra år av tystnad vad gäller normativa frågor, börjar de anglosachsiska 
moralfilosoferna höras igen. Rawls (1971) åstadkom något av en revolution, och en 
omfattande sekundärlitteratur. Men Rawls liberala position - låt folk själva bestäm
ma vad de vill ha ut av livet - reducerar hans rättviseteori till en skiss av ett samhälle 
som rättvist fördelar medlen (pengar) så att folk kan leva sina egna liv. Som om vi 
inte behövde goda råd om hur det skall gå till! (Välmenande myndigheter och den 
kommersiella marknaden kommer naturligtvis att ge oss mängder av råd om hur vi 
skall spendera våra pengar. ) Se Habermas (1 984a:92f) för en kritik av en sådan 
"teknokratisk" position . 

20) Exempel på sådana försök att "moralisera" vetenskap och teknik är Habermas 
(1984b) teori om "kommunikativt handlande", Churchmans (1971) ide om "Singe
rian inquiring systems", Vickers (1965, 1970) syn på "policy making" och Check
lands (198 1) "saft systems thinking". Se Checkland (1981) för en diskussion av 
dessa olika försök. Postmoderna kritiker av det moderna projektet, som Richard 
Rorty , drömmer i stället om en era i vilken konst och litteratur spelar en större roll 
än vetenskap och teknik. Men är inte en sådan dröm fullständigt utopisk? Och är 
den önskvärd ? 

21) Den traditionella staten var ofta stor. Det traditionella samhället var i brist på 
goda kommunikationer trots detta litet. Sådan är den föreställning om det traditio
nella som dominerar diskussionen traditionell-modern. 

22) När brevskrivande ersätts med telefonsamtal förlorar vi en nyckel till självför
ståelse. Telefonen har ökat våra möjligheter till kommunikation och därigenom till 
uttryck och självkännedom. Men telefonen berövar oss en del av vår historia. Det 
mesta som sägs i telefonen går förlorat (om det inte avlyssnas) . 

23) Det stundande informationssamhället sägs ofta innebära en tilltagande jagsplitt
ring. I 80-talets "postmodernism" bejakas denna utveckling. Se, till exempel, Lyo
tard (1984) "in which the dissolution of the self into a host of networks and relations, 
of contradictory codes and interfering messages, is prophetically valorized" (Jame
sons förord: xviii-xix) 

24) Tjänaren är en personlig slav som utför rutinarbetet och har ansvar för detta. 
Hans kompetens ligger i att förutse och uppfylla herrens önskemål. Tjänstemannen 
har ansvaret för verksamheten och hennes kompetens ligger i den överblick och 
framförhållning hon har. Den kritik som på senare år riktats mot universitetens 
byråkratisering bottnar till en del i att forskare/lärare ogärna sett sina tjänare för
vandlas till tjänstemän. 

25) Dagens visionärer bejakar gärna denna rationella kunskapssyn. När Drambo 
(1985) beskriver vad han kallar "kunskapen som livsform" är det viktiga den " intel
lektuella färdigheten" med dess element "informationsförståelse, informationsbe
dömning, informationstillämpning, informationsanalys, informationssyntes". Och 
Lyotard (1984:4) beskriver lika gillande en utveckling som innebär att: "We may 
thus expect a thorough exteriorization of knowledge with respect to the 'knower', at 
whatever point he or she may occupy in the knowledge process. The old principle 
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that the acquisition of knowledge is indissociable from the training (Bildung) of 
minds, or even of individuals, is becoming obsolete and will become ever more so." 

26) Jaynes (1976) menar sig ha funnit stöd för att de människor som byggde högkul
turerna var fullkomligt externaliserade. Först så småningom när dessa samhällen 
stabiliserats sker en internalisering. Medvetandet som vi uppfattar det uppstår. Är vi 
månne på väg tillbaka till den "medvetslösa" människa Jaynes beskriver? 

27) Se Haugeland (1985) för en utmärkt, enkel presentation av framväxten av denna 
ide om tänkandet. 

28) Se Dennett (1978), Boden (1977) och Sloman (1978) för tesen att AI är vår tids 
filosofiform. 

29) Denna period i datavetenskapens historia finns levande beskriven i McCorduck 
(1979). Den nu klassiska uppgörelsen med denna entusiasmens epok är Dreyfus 
(1979). 

30) Denna korta presentation bygger på Dennett (opublicerad) och Hofstadter 
(1985). Den nya konnektionismen finns fylligare presenterad i Hinton & Anderson 
(1981), Rumelhart et al (1986) och McClelland et al (1986). 

31) Denna korta presentation bygger på Dennett (opublicerad) och Hofs tadter 
(1985). Den nya konnektionismen finns fylligare presenterad i Hinton & Anderson 
(1981), Rumelhart et al (1986) och McClelland et al (1986). 

32) Se Hillis (1985) för en beskrivning av " the connection machine". Liknande 
parallellmaskiner har framställts på andra ställen . Dessa maskiner spelar en stor roll 
i utvecklandet av det konnektionistiska sättet att se på AI. Minskys version av 
"samhällsteorin" är detaljerad och fantasieggande. (Manuskriptet har självt karaktär 
av "samhälle" och består av - i den ofullständiga version som nu cirkulerar, daterad 
3 juni 1985 - 254 "agenter" om en sida vardera.) Men teorin finns på andra ställen. 
Se, till exempel, Dennett (1984) och Hofstadter & Dennett (1981). I den senare 
finns goda läsanvisningar. 

33) Dennett (1987) innehåller en mycket övertygande angrepp på denna traditionel
la självuppfattning och Searles (och andras) försvar av den. 

34) Dreyfus & Dreyfus (1985). Se också Weizenbaum (1976), vars undertitel 
" From Judgment to Calculation" antyder hur han ser på den artificiella intelligen
sen . Den nya konnektionismen kan uppfattas som ett försök att ur beräkning få 
omdöme genom att flytta beräkningen till en lägre nivå. 
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Modellen är alltså som vanlige uppbyggd med två discinkcionspar som avser 
att fånga in de cvå mesc fundamentala skillnader som teorihistorien på områ
det uppvisar. Den ena - externt/internt - avser distinktionen mellan den 
empiristiska och den rationalistiska traditionen. Empiristen knyter kun
skapsbildning, kunskapsberättigande och sanningsbegreppec till någon 
form av konkret "kontakt" mellan kunskapens subjekt och objekt. Den 
rationalistiska traditionen knyter samma ting mera ensidigt till kunskaps
su bjektet. Den extrema rationalisten kan t o m förneka att vi kan realisera 
konkret "kontakt" med den externa världen, och i alla händelser att denna 
kontakt inte är av fundamental betydelse för att vi skall förstå kunskapens 
natur och villkoren för sann kunskap. Rationalisten tror att det viktigaste i 
sammanhanget är relationerna inom ett system av föreställningar. 

Den andra distinktionen skiljer mellan aktiva och passiva teorityper. En
ligt den passiva hållningen är kunskap något som "händer oss", medan 
aktivisten eror att kunskapen är något som vi "gör" eller "tillverkar". De 
fyra huvudcyper av sanningsteorier som utsöndras med hjälp av distinktio
nerna tillhör alla samma familj: De talar om hur kunskap bildas och är 
förenade med var sin metod att söka och pröva kunskap, som finns angivna 
i figuren. I mitten av figuren återfinns en avvikande typ av sanningsceori 
som vanligen kallas "korrespondensteori". Denna anger inte hur kunskap 
konscicueras, utan vad vi menar med sann empirisk kunskap. Meningen 
med påståendet att påståendet "det snöar ute" är sant, är just an påståendet 
"det snöar ute" korresponderar med dec fakcum att det snöar ute. Korres
pondensceorin är inte förenad med någon metod att söka, pröva och berätti
ga kunskap. Den är inte principiellt inblandad i den konkurrens som råder 
mellan de fyra övriga typerna i modellen, även om så i praktiken är fallet 
beronde på det inte ovanliga misstaget att behandla korrespondensteorin 
som om den vore av samma kategori som de fyra övriga. De senare sysslar 
med frågan om, varför och hur ett påstående kan utgöra kunskap om verklig
heten, inte med frågan om vad vi menar när det utgör sådan kunskap. 

I sin helhet kan man kalla modellen "den ekumeniska sanningsceorin". 
Dec beror på att jag tror att alla fyra kunskapsvägarna i modellen har en 
begränsad giltighet var för sig och att det är i samverkan som de förmår 
belysa hur trovärdig kunskap bildas och berättigas. Vi kan aldrig vara helt 
säkra på att våra sinnen inte bedrar oss (återspeglingsteorin) , men genom att 
kombinera med de tre övriga typerna kan vi få kontroll över perceptionens 
trovärdighet. Vi kan aldrig vara helt säkra på att kontrollbetingelserna i våra 
aldrig så noggrant utformade experiment är uppfyllda , men vi kan minska 
vår osäkerhet genom kombination. Även om våra modeller, simuleringsför
sök, konstruktioner och härmningar tycks fungera aldrig så väl, kan vi inte 
utesluta att de modellerar något annat än dec avsedda. Också här reducerar 
vi osäkerhet genom kombination. Att rationalisten i sina logiska operationer 
inom system av föreställningar aldrig kan vara säker på sina premissers 
giltighet, betyder inte att vi skall överge rationalistens fundamentala och 
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produktiva antagande an alla sanna utsagor om verkligheten är logiskt för
enliga med varandra. Men genom att kontrolleras mot erfarenhetens och 
simuleringens kunskapsalternativ kan vi " räkna oss fram" till ny kunskap. 
Det betyder inte att vi fullt ut kan följa Kants regel att förnuftet måste hålla 
sig inom erfarenhetens gräns, ty förnuftets krav på alla sanna föreställning
ars koherens sätter själv gränser för det erfarbara, liksom handlandet och 
tänkandet sätter ömsesidiga gränser för varandra . Det är i växelspelet som 
utrymme för nya kunskaper bildas . 

Datorer innebär en genomgripande förstärkning av möjligheterna att bil
da ny kunskap, som berör alla fyra typerna av kunskapsvägar i modellen . 
Redan det lilla vi sett av datoriseringen hittills har inneburit drastiska för
bättringar av villkoren för observation, mätning och analys. Digitaliserade 
sensorer i kombination med datorer som förmår att konvertera signaler till 
mänskligt begripliga former ökar språngvis området för det mänskligt 
observerbara. Som analytiska kalkylatorer kan sambandsanalyser göras på 
mänskligt sett praktiskt taget obegränsade datamängder. En avgörande 
gräm; for mänsklig kunskap - hanterbar komplexitet - vidgas snabbt. 
Ändå är den kanske mest genomgripande betydelsen som datorn har för 
kunskapens villkor förbunden med dess roll som simulator - som förmed
lare emellan tankeexperiment och handlingsexperiment. Här kan man tala 
om den fjärde vetenskapliga revolutionen. 

Frågan om när den första vetenskapliga revolutionen ägde rum är en 
fråga dels om okunnighet, dels om vad vi vill urskilja som vetenskap. Om vi 
nöjer oss att ganska vagt definiera vetenskap som systematisk och argumen
tativ kunskap, kan vi utgående från ernocentrisk okunnighet förlägga den 
första vetenskapliga revolutionen till perioden 500-300 f Kr med geogra
fiskt fokus i Grekland. Det karakteristiska för den ide om vetenskap som 
bars fram av de antika klassikerna med Platon och Aristoteles i spetsen var 
den utpräglade rationalismen. Genom att föra in vardagens föreställningar 
och villfarelser i system av logisk argumentation uppstod den första veten
skapen ur västerländsk synvinkel. Logik, matematik och musik - system 
av intern referens - var vetenskapens kännemärke och ledstjärna . Perio
diskt uppluckrad höll denna grundhållning ställningarna i bortåt 2 000 år. I 
modellens termer var det alltså koherenstypen som sane en dominerande 
prägel på vetenskapen och dess urvecklingsvillkor. 

Den andra vetenskapliga revolutionen är den som i modern vetenskaps
historia kallas " den vetenskapliga revolutionen" med genombrott under 
1600-talet i Europa. En sida är den dramatiskt utvecklade rationalismen 
genom rigorös matematisering av naturbeskrivningen. En andra sida är den 
frambrytande empirismen och därigenom sinneserfarenhetens kamp med 
den traditionella rationalismen om den vetenskapliga kunskapens grundval. 
1700-talets vetenskapsteoretiker med Hume och Kant i spetsen bekämpade 
från sina skrivbord skrivbordsvägen till sann kunskap. Sekulariserande och 
demokratiserande strömningar lät auktoriteten hos "common-sense" växa 
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på de höga systemens bekostnad. Optikens tekniska revolutionering av 
mänskliga perceptionsvilkor i upptäckternas tidevarv gjorde den systematis
ka observationen till vetenskapens dominerande kännemärke. Att ute i na
turen söka, samla, examinera och upptäcka var den paradigmatiska fors
karrollen. Aterspeglingstypens hållning till sanning och kunskapsbildning 
inträdde i ett allt produktivare växelspel med matematiserad rationalism; en 
disciplinering av samspelet mellan " fact-finding" och "sense-making" . 

Den tredje vetenskapliga revolutionen bryter fram mot slutet av 1800-
talet och har präglat vetenskapliga hållningar och praktiker under större 
delen av vårt eget sekel. Den innebär en "aktivering" av empirismen. Natu
ren flyttar in i laboratoriet. Observationen underordnas det systematiska 
kontrollerade experimentets egid. Det är under det sena 1800-talet som de 
moderna forskningsmaskinerna vid universitet och storföretag börjar byg
gas. Samtidigt utbreder sig olika varianter av pragmatiska kunskapsteorier 
med namn som William James och John Dewey. (Dahlbom 1983) Hand
ling, manipulation, kontroll och teknik framträder både som det strategiska 
medlet för kunskapsbildning och dess mål. Vetenskapen teknologiseras bå
de i praktiskt och teoretiskt avseende. Denna " pragmatiska revolution" 
innebar ett språng i kunskapspotentialen. Genom att föra in den fria grötiga 
naturen i den konstgjorda naturens laboratoriemiljö åstadkoms också en 
drastisk ekonomisering av observationen. Det blev slut på det lärda kring
drällandet i terrängen med herbarium och okular. Experimentredogörelsen 
snarare än observationsförteckningen blev den vetenskapliga argumentatio
nens kännemärke. 

Så till den fjärde omvälvningen och förskjutningen i min modell - simu
leringsteknikernas begynnande epok ledsagade av sina "konstruktivistiska" 
kunskaps- och sanningsteorier artikulerade av t ex Jean Piaget och Nelson 
Goodman. (Piaget 1970, Goodman 1972) Den nya hållningen är som fram
går av modellen att förstå som en rationalistisk version av pragmatismen. 
Fokus för kunskaps bildningen blir åter interna mentala processer. Men det 
kunskapsbyggande subjektet är inte som i klassisk rationalism en passiv 
reflektor av logiska implikationer utan en aktiv konstruktör, som febrilt 
tillverkar världsbilder i tankens mäktiga laboratorium. 

De framväxande konstruktivistiska hållningarna inom kunskapsteorin 
under efterkrigstiden har fått en helt ny innebörd och utvecklingspotential 
genom datorns framträdande. Den grundläggande processen i konstrukti
vistisk teori - tankeexperimenterandet - kan flyttas ut till datorns konst
gjorda intelligens. Rader av begränsningar i den individuella mänskliga 
hjärnans förmåga att tänka igenom sina egna hugskott bryts ner. Möjlighe
terna till visualisering och annan begriplig presentation av våra försök att 
modellera verkligheten växer i rask takt. Samtidigt som tankeexperimentet 
kan flytta ut till datorn öppnas vida möjligheter att flytta in laboratorieexpe
rimenten, och ersätta dyrbara, svårrepeterade test med oändligt plastiska 
och billiga simuleringsförsök i datorer. Den dyrbara processen att ta fram 
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prototyper i alla former av tekniskt konstruktionsarbete förbilligas och ef
fektiviseras. Många dyrbara misstag elimineras allt effektivare av den väx
ande floran av CAD-utrustningar (Computer aided design). I botten hand
lar det om en radikal rationalisering av erfarenhetsprocessen. Med hjälp av 
datorer mångdubblas mängden av erfarenheter som kan grundlägga ny 
vetenskaplig kunskap. Lägger man till datoriseringens effekter på villkoren 



för observation, mätning och analys finns det goda skäl att tro att framtidens 
vetenskapshistoriker kommer att betrakta 1900-talets sista decennier som 
tiden för en drastisk omvälvning av vetenskapens allmänna villkor och 
potential. 

Utvecklingen mot "den fjärde vetenskapliga revolutionen" sammanfattas 
i följande modell : 
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Det finns anledning att åter understryka att modellen handlar om veten
skaplig kunskapsbildning såsom den uppfattats, kodifierats och organise
rats av vetenskapssamfundet självt. Kunskap i allmänhet, även vetenskap
lig, bildas alltid genom en " tetralektrisk" (jmf "dialektisk"), optimerande 
anpassning mellan modellens alla fyra kunskapsvägar. Såtillvida har vi -
antingen vi vetat om det eller ej - ständigt varit rationalister, empirister, 
pragmatiker och konstruktivister. An konstruktivismens kunskapsvägar 
börjat klarläggas och propageras först under de allra sista åren, betyder inte 
att empati, inlevelse, härmning och mer eller mindre konstnärlig model
lering skulle ha saknat kunskapspotencial tidigare. Vad som saknats har 
varit dogmatiskt erkännande, och därmed har dess utsikter till organisering 
och systematisering blockerats. Liksom empirismen en gång forcerade de 
rationalistiska vetenskapsdogmatikernas murar på de optiska instrumentens 
vingar, håller datorerna på att hjälpa konstruktivismen över de hinder som 
den ensidiga empirismens dogmatiker byggt upp. Eftersom konstruktivis
tiska kunskapsstrategier spelar en viktig roll i humaniora - centrerat kring 
problemet an rekonstruera mänskliga aktörers intentioner och situationsde
finitioner - kan datorerna hjälpa humaniora att övervinna de metodologis
ka underlägsenhetskänslor, som missanpassningen till empiristiska dogmer 
för god naturvetenskap ("riktig vetenskap") skapat. 

Att leva i en mer eller mindre simulerad värld är konstitutivt för männi
skan. Historiens långa rad av kultplatser och tempel illustrerar hur djupt 
människan kan leva sig in i dessa tankevärldar, som stundom framstått som 
mer fundamentalt verkliga än den konkreta upplevelsevärlden. Våra möjlig
heter att individuellt hålla ordning och trovärdighet i allt detta tankeexperi
menterande är begränsade. De måste stödjas av yttre sociala strukturer -
templets symboler, skriften, bilden, institutioner och organisationer m m 
som försäkrar oss om det tänktas existens. I det äldre samhället var utbudet 
av tankevärldar, som hade denna form av socialt stöd , starkt begränsat. 
Detta ledde till an de individuella variationsmöjligheterna var små lokalt. 
Mellan de lokala kulturerna kunde variationen vara desto större. Utveck
lingen av massmedia och masskommunikation under de senaste femhundra 
åren har förändrat bilden. Genom massmedia redovisas för individen ett allt 
väldigare utbud av andras fjärran erfarenheter och fantasier, som kan stop
pas in i den individuella tankens världsbyggen. Förskräckta vänner av den 
lokala kulturordningen har fasat för hur religiösa och politiska pamfletter, 
romanen, dagstidningen , följetongen, radion, grammofonen, TV:n, videon 
och speldatorn lockat in människorna i allt rikare fantasivärldar, med allt 
svagare förankring i individuell erfarenhet och lokal verklighet. Ur det 
lokala perspektivet framträder detta som en fortskridande individualise
ringsprocess. Global komplexitet återspeglas i stegrad individuell variation. 
(Asplund 1983) 

Genom datoriseringen lyfts möjligheterna till att individualisera den tänk
ta verkligheten upp på en högre nivå. De datalekar som f n uppslukar 
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landets yngre tonårspojkar är en blygsam och kantig början på en väg mot 
ett mera genomgripande liv i datorsimulerade världar med snabbt stegrade 
möjligheter att designa sina egna erfarenheter och skräddarsy upplevelser. 
Under de första minuterna av denna process har det varit lätt att förledas att 
tro att det grundläggande problemet är ett byte av rika och personliga 
utbyten med människor mot fattiga och stereotypa utbyten med maskiner. 
Det är dock snarare det motsatta problemet vi står inför: hur skall tämligen 
stereotypa och gärna frus trerade utbyten med verkliga människor kunna 
tävla med oändligt varierande, fantasieggande och tillmötesgående maski
ner? 

Vilka socialpsykologiska och allmänkulturella mönster som kommer an 
bildas i denna nya fas av den långa resan mot en helt artificialiserad mänsk
lig livsvärld skall jag inte spekulera över här. Ett uppiggande riktmärke för 
en sådan spekulation kunde vara iden om den framtida bostaden - "synvil
lan" - bestående av holografiska skärmar och andra generatorer av konst
gjorda sinnesförnimmelser, i vilka medborgarna knappar fram godtyckligt 
valbara miljöer, händelser och upplevelser. 

SYSTEMISERI NG 

Samhällsvärlden blir alltmer "systemisk" och datorer och teleteknik tillåter 
denna världstrend att fortskrida allt snabbare. Här skall jag helt kort pre
sentera en beskrivningsteori för samhällssystem på hög abstraktionsnivå, 
som tillåter oss att se de grövsta konturerna av systemiseringsprocessen och 
antyda hur informationsteknologin griper in i denna. 

Samhällsvärlden växer - allt fler processer på jordytan krokar i varandra 
och inträder i den ömsesidiga anpassningens dynamiska beroendestruktu
rer. Samhällsvärlden krymper - barriärer av tidsliga och rumsliga avstånd 
smälter samman och alla platser blir nästgårds. Samhällsvärlden standardise
ras - de stora lokala variationerna i livsstil, seder, tänkesätt, värderingar 
och verklighetsbild utjämnas och formas av alltmer likartade villkor vär!den 
över. Samhällsvärlden differentieras - inom det dominerande "moderna" 
och integrerade tekniskt-vetenskapligt-industriellt-administrativa systemet 
sker en fortlöpande specialisering, förfining , urskiljning, olikhetsbildning 
som resulterar i allt rikare rollrepertoarer, allt fler och mer varierade kun
skaper, allt finmaskigare regelsystem, allt mer plastiska tekniska objekt och 
metoder, allt fler tanke- och handlingsmöjligheter för envar "modern" situ
ation. Samhällsvärlden hierarkiseras - den vertikala differentieringen ste
gras och allt fler nivåer av över- och underordning bildas i de adminstrativa 
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strukturerna, i symbolsystemens allt abstraktare och allt konkretare pyrami
der, i de tekniska operativsystemen och i formaliserade normordningar: 
tvånget och möjligheten att bilda allt högre hierarkiska nivåer för överblick, 
kontroll och samordning av den allt rikare interaktionen på pyramidens 
lägre nivåer. Samhällsvärlden forallmänligas, kollektiviseras, socialiseras, hel
hetligas - individernas öden flätas allt eftertryckligare in i alla andras genom 
den successiva emergensen och utbredningen av den globala artificiella va
relsen. Världen individualiseras, personaliseras, privatiseras och atomiseras -
allt rikare differentierad individualitet speglar en allt komplexare social 
miljös krav och möjligheter; allt stigrikare lokala sociala terränger låter 
individernas livsvägar åtskiljas alltmer inbördes och de individuella livslop
pen blir allt mindre förutsägbara. Den lokala bondbyns helhet och över
blickbarhet, förgylld av den religiösa fantasins himmelska bond byar , kros
sas och det begripliga men felinformerade intrycket av atomisering och out
grundlig komplexitet leder den helhetssökande individen in i allt privatare 
livsvärldar och en allt mer patetisk emotionell dröm om den tusenåra bond
byns återkomst. I Durkheims terminologi bryter systemiseringens "orga
niska solidarisering" - dess tilltagande funktionella interdependens - sön
der den "mekaniska solidaritetens" ideologiska, politiska och emotionella 
fernissa på bondbyns atomiserade värld. Organiserade försök att med meka
niska, politiska och ideologiska medel antingen stoppa eller påskynda denna 
systemiseringsprocess har varit grunden för den moderna traumatiska och 
bloddrypande historien. Om världen tänker trotsa T S Eliots ord och sluta 
med en smäll snarare än en snyftning, så är det spänningen mellan global 
funktionell interdependens och lokal, politisk, kärnvapenbestyckad makt 
som kommer att tända den sista stora brasan. 

Detta var i telegramstil en sammanfattning av systemiseringens eller " för
samhälleligandets" allmänna innebörd. Telegrammen är formulerade så att 
man skall få en blick för den skenbara motsägelsfullheten i processen och 
som kommer till uttryck i den okvalificerade kulturdebattens kast av hög
stämda beskärmanden än över storlekstillväxt än över krympning, än över 
atomisering och individualisering än över kollektivisering och enhetliggö
rande, än över standardisering och uniformisering än över obehärskad dif
ferentiering och specialisering, än över koncentration och hierarkisk centra
lisering än över nivellering och egalisering. Alla dessa tendenser är nämli
gen inbördes strikt beroende aspekter av samma världsprocess. 

För att ge pregnans åt denna process har jag tillverkat en modell som är 
en bearbetning av den centrala doktrinen i Herbert Spencers systemfilosofi. 
Herbert Spencer - den förste systemteoretikern i modern , efterkrigstida 
bemärkelse - sökte, i likhet med modern systemteori, förena teorierna om 
biologiska och sociala system i en enhetlig evolutionär teori . (Jantsch 1975, 
Miller 1978). I likhet med Lamarque och minoritetsrörelsen inom modern 
darwinism och till skillnad från Darwin och majoriteten av moderna darwi
nister trodde Spencer att evolutionen inte bara resulterade i en tilltagande 
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differentiering under selektionens anpassningstryck, utan att " framsteg", 
utvecklingen mot högre former av system, var en central aspekt av evolutio
nen . Nyckeln till detta fann han i läran om det progressiva växelspelet 
mellan differentiering och integration: högre grader av differentiering leder 
till högre grader av integration - högre grader av integration leder cill högre 
grader av differentiering. I en modifierad form kan relacionen mellan de 
fundamentala variabler som beskriver ect system gescaltas på följande sätt: 

Dl FFER EN TI ER! N G 
C inten~itet) 

Diffetenfiering 

EliMB\l rl#------1 sy STEM IS ER IN G 1----~ STRU/\TUR 

Oiffusion 1n1e91Qtion 
l!TBREDN tNG 
(extensitet) 

I denna minimala kategorisering tillåts cvå aspekcer av ett system - dess 
element och dess struktur, dvs relacionen mellan elemencen . Dessa cillåts 
variera över en binär variabel som i ena ändan beskriver systemecs grad av 
differentiering eller intensitet, och i den andra syscemets utbredning (excensi
tec, omfång). Tillsammans definierar de fyra fundamentala beskrivnings
dimensioner av ett system , vilkas samverkan genererar modellens centrala 
variabel - graden av syscemiskhec. Ju mer differentierar, diffunderat , hie
rarkiserat och incegrerat etc system är , desto mera "systemiskt" är dec, desco 
högre evolucionär rang har det. Två system kan ha lika rang uran att ha 
samma värden i de fyra beskrivningsdimensionerna. Den lokala bondbyns 
samhälle var etc system kännetecknar av scark incegracion, låg hierarkise
ring, låg differentiering (av roller , ideer, verktyg, regler ecc) och låg diffu
sion (världen slutade vid skogsbrynec) . Över bondbyn hängde typiske en 
religiös världsbild med mocsvarande syscemrang fasc detta symbolsyscem 
var svage incegrerac, måctligt hierarkiserat, läge differentierat, men vida 
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diffunderat. I takt med att dessa bondbyar förenats genom kommunika
tionsteknologiernas utbredning har de uppgått i system med generellt tillta
gande systemiskhet, vilket ur det gamla systemets synvinkel framträtt som 
en disintegrationsprocess. Konfronterade med den profana vetenskapens 
alltmer hierarkiserade (generellt giltiga lagar), alltmer differentierade (för
måga till urskiljning av fakta) och alltmer integrerade symbolsystem (kohe
rens), har de gamla religiösa världsbilderna tvingats retirera in i de privata 
emotionernas fria värld. 

Den fundamentala logiken i systemiseringsprocessen bestäms av det star
ka inbördes beroendet av de fyra basprocesserna. Ju mer differentierade och 
diffunderade elementen i ett system är desto högre hierarki och integration 
tillåter de och fordrar de för att fungera. Ju mer diffunderat och integrerat 
ett system är till sin utbredning desto större differentiering och hierarkise
ring tillåter det och fordrar det för an fungera. Ju högre en pyramid är 
(hierarki) desto bredare måste dess elementbas vara (diffusion), och desto 
hållfastare måste relationerna mellan elementen (integration) vara. Ju mer 
differentierat ett system är, t ex av kunskaper, desto flera kategoriska nivåer 
(hierarki) fordras för att hålla samman det (integration). Allt som verkar 
integrerande på strukturen, tex handel, verkar differentierande på elemen
ten , t ex arbetsdelning. Allt som verkar differentierande på elementen, t ex 
nya mätbegrepp och finare urskiljningsförmåga hos mätare, verkar hierarki
serande och integrerande på kunskapsstruktur och vetenskapsorganisation. 
Genom att förändring i en dimension ömsom tillåter ömsom fordrar anpass
ning från de övriga kan vi beskriva systemiseringsprocessen som en jäm
viktssökande process under kroniskt disekvilibrium. 

Datorer och modern informationsteknologi kan ses både som en produkt 
av krav som systemiseringsprocessen ställer och av möjligheter den öppnat. 
Därutöver ökar dessa teknologier kraftfullt förutsättningarna för att vid
makthålla den stegrande systemiseringsgraden. 

Växande globalt ekonomiskt och kunskapsmässigt utbyte under konkur
rens är den centrala bäraren av systemiseringsprocessen under den moderna 
epoken. Diffusion och differentiering har pressat fram ständigt stegrande 
organisationsgrader inom produktionen, vägledda av stegrande transak
tionskostnader och samordningsvinster. (Chandler 1977) Små extremt an
passningsdugliga länder som Sverige synes vara på väg an förvandlas till 
nationellt organiserade exportföretag med vidhängande socialstuga . Globala 
företag - större än de flesta nationer - växer fram. 

En kritisk faktor som begränsar en sammanhållen organisations storlek är 
dess informationshanteringskapacitet , dels med avseende på information 
om dess omgivning dels om organisationens interna processer. I bägge 
dessa avseenden innebär datoriseringen i kombination med teletekniken 
fundamentala lösningar på pressande problem och tekniska landgångar till 
ännu mycket högre organisationsgrader. På basis av maskinellt bearbetad 
och distribuerad information kan ledningsorganisationer leda komplexa glo-
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bala operationer i realtid. Rumtidens seglivade bromsar på effektiv hierar
kisk kontroll släpper . Allt mäktigare kontrollkolosser i miljöer vars systemi
sering tillåter allt mindre rörelsefrihet bildas med datorernas hjälp. 

På kunskapsbildningens och indirekt på teknologibildningens område 
har datoriseringen omvälvande effekter som delvis behandlats i ett annat 
avsnitt. Instrument- och mätteknikens område påverkas kraftfullt och leder 
till oanade nivåer av differentiering i kunskapsstrukturen. De revolutionära 
fält som datorsimulering av naturliga förlopp öppnar, kräver mycket högre 
nivåer av preciserad intern koherens i verklighetsmodellerna för att effektivt 
tillgodogöras och öppnar möjligheter för integrerad modellering av system 
som intill nyligen har varit bortom mänsklig fattningsförmåga avseende 
komplexitet. Via telenäten är världens forskare för närvarande i färd med att 
koppla ihop sina arbetsdatorer med varandra och med omätligt r ika databa
ser. Något långt utöver förkortade väntetider och tillgängligare information 
håller på att ske, kanske rent av en global hjärnas födelse, vars produktion 
allt mindre kan förstås i termer av de enskilda forskare som så att säga 
bemannar synapserna i detta mekaniska nervsystem, utan i växande grad 
som produkt av självorganisering på det integrerade datanätverkets nivå. 
De galenskaper och förvillelser som på grund av olika okontrollerade rund
gångs- och självförstärkningsfenomen stundom drabbar våra vanliga hjär
nor kommer med global kraft också att drabba dessa artificiella tankesystem 
i förlängningen på den tilltagande cyklisiteten i mode och konjuktur som 
masskommunikationssamhället redan uppvisat. 

Med hjälp av datorisering kommer den exponentiella tillväxttakten av ve
tenskaplig information - dokumenterad med en ungefärlig dubblingstakt på 
20 år sedan slutet av 1600-talet - att kunna vidmakthållas, kanske t o m ökas. 
De Solla Price gjorde på 1960-talet en väl underbyggd beräkning av en redan 
skönjbar stagnation av den vetenskapliga kunskapsbildningens tillväxttakt be
roende på begränsningar i antalet mänskliga hjärnor av olika kvalitet och 
begränsningar hos dessa hjärnor. Precis dessa fundamentala begränsningar är 
det datorerna övervinner. (De Solla Price 1963) (Kanske kan vi, apropå kun
skapsbildning, hoppas på att vi inom kort med 1Jtbildningsdatorernas hjälp 
skall kunna spränga i luften den vedervärdiga rest av 1800-talets militaristiska / 
fabrikssystem som kallas "skola" - denna genom åren helt stabila järntriangel 
av kaserner , klasstrupper och kunskapsfurirer med vidhängande luskung av 
skolbyråkrater, pedagogmaffior och yrkesreformatörer.) 

Informationsteknologins allmänna betydelse beror av att den direkt och 
mångsidigt ingriper i alla de fyra fundamentalprocesser som i växelverkan 
genererar systemiseringen. Möjligheterna till differentiering, diffusion , in
tegrering och hierarkisering av kunskapssystem, normsystem, organisa
tionssystem , maskinsystem, rollsystem etc ökas kraftfullt . I den utsträck
ning som dessa möjligheter tas i anspråk genereras automatiskt - för den 
rationella, överlevnadssträvande bemanningen av dessa artefakter - ett 
tvång till ytterligare differentiering, diffusion, integrering och hierarkise-
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ring. Utöver systemiseringseffekterna på de sociala delsystemens mva 
svindlar tanken inför förhållandet att utvecklingen av globala nätverk av 
interagerande datorer bildar förutsättningarna för emergensen av supersoci
ala "varelser " vilkas " livsformer" och betydelse för människan vi knappast 
ens kan ana. 

DATORER SOM VÄRLDSH ISTORIA 

Låt mej avslutningsvis presentera ett par tankemönster som på olika sätt 
förmår förena de långa trådar jag försökt väva in datoriseringen i. 

Den första försöker pekar ut världshistorien på en absolut högsta nivå -
materiens ordning och dess successiva evolution. Det är en variant på en 
världsbild som är djupt nedbäddad i hela vår kultur, och den urskiljs med 
hjälp av de grövsta, viktigaste och mest omstridda distinktioner som vår 
tankehistoria rymmer: distinktionen mellan liv och död, och mellan ande 
och materia. Resultatet är iden om de fyra världarna - materiens fyra 
existentiella nivåer. 

Ande 
Il 

Il 

PSYkETS VARLD 
ARTEFAk'TERNA S VARLD 

Liv DOd 

Il 

Bl OLOG/N.S VARLD 
11 

FY.SIKENS VARLD 
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I botten av denna världsbild finner vi fysikens värld - den döda materien 
utmärkt av särskilda strukturer och lagbundenheter. Hänför vi ett fenomen 
till denna värld söker vi förklara det i kausala, "galileiska" förståelsesystem. 
(Elster 1983, von Wright 1971). Ur denna värld har den levande materien -
biologins värld - framträtt. Alla biologiska fenomen är rotade i ett fysiskt 
substrat och är underordnade alla fysikens lagbundenheter. Men den biolo
giska världens fenomen utmärks av egenskaper och lagbundenheter som är 
specifika för denna nivå och som inte kan reduceras till det fysiska substra
tets lagbundenheter. Ur den biologiska världen har ytterligare en värld 
emergerat - den levande andens värld, psykets värld. Med "psyke" menar 
jag då det som på engelska kallas "mind", och som saknar en riktigt bra 
term på svenska. Psyket utmärks i sin klassiska uppfattning av det rationella 
självreflexiva förnuftet. Psyket är också rotat i sina dubbla biologiska och 
fysiska substrat, konformt med substratens lagbundenheter, men specifikt 
utmärkt av egna lagbundenheter. Hänvisas ett fenomen till psykets värld 
försöker vi typiskt förstå det i termer av dess förnuftsstyrda intentionalitet. 

Den sista emergenta världen - den enda vars födelse vi direkt kan följa 
och veta något bestämt om, är artefakternas värld, samhällsvärlden eller den 
döda andens värld . Fenomenen i denna värld - symboler, institutioner, 
rollpersonligheter, fysiska artefakter m m - är alla uppkomna ur psykets 
aktiviteter och rotade i sina maximalt tre substrat, men karaktäriseras av 
transpsykiska "sociala" lagbundenheter och egenskaper. ("Metodologiska 
individualister" bland socialteoretikerna hävdar dock att det inte existerar 
sociala lagbundenheter och att alla sociala fenomen restlöst kan förklaras i 
psykiska termer. [O'Neill 1973]) Artefakternas värld har inte bara sin livlös
het gemensam med fysikens värld . Under utvecklingens gång tar artefakter
na i växande grad fysisk gestalt - de materialiseras. Sålunda bildas en 
kretsgång i materiens evolution. 

En särskild typ av artefakter har en egenskap som kan verka förvirrande 
på denna eljest välordnade värld. Det är de transempiriska symboliska 
artefakterna som refererar till fenomen som "gud", " nationen" och andra 
storheter som bildar grundvalen för den dualistiska världsuppfattningen 
som förföljt människan genom tiderna. Tror man på objektiva idevärldar i 
en mening utöver deras uppenbara existens som artefakter, kan man lämpli
gen lägga in en ytterligare koordinat i modellen, som skiljer mellan empirisk 
och transempirisk nivå. Ovanför den empiriska naturen kan vi då gillra upp 
Naturen på romantikens vis. Ovanför det empiriska psyket kan vi hänga 
Anden i någon hegelsk eller kristen variant. Ovanför massan av sociala 
artefakter kan vi anta existensen av ett transempiriskt Samhälle, som säker
ligen på 1800-talsmaner kommer att pocka på att bli "förverkligat". Världs
bilden blir genom dessa tillägg av transempiriska nivåer inte särskilt mycket 
krångligare, bara underligare. 

änniskan är en fysisk formation i en fysisk värld, en biologisk individ i 
en biologisk värld, ett psyke i en värld av psyken och och ett konstgjort 
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socialt föremål i en värld av artefakter. Därför är hon också mer eller mindre 
missanpassad som artefakt i en biologisk värld och vice versa; som fysisk 
stuktur i en psykisk värld och vice versa; som biologisk varelse i en psykisk 
vär ld och vice versa; osv. Människan är med andra ord mångtydig genom 
sin flerdimensionella existens. En systematisk och vederhäftig förståelse av 
den fysiska värld människan lever i började träda fram på 1600-talet . Under 
1800-talet började man få samma grepp om hennes biologiska egenskaper 
och omgivning. T våhundra år av "modern" samhällsteori tycks ännu inte 
ha lett till någon närmare eller vitt accepterad förståelse av människan som 
konstföremål i en konstgjord samhällsvärld. Sociologins tid har ännu inte 
lsommit, även om datorerna genom sin allsidiga förstärkning av artificialise
ringsprocessen kan komma att påskynda den. Samhällsmedvetandet är fort
farande eftertryckligt dominerat av antropomorfa psykologiserande tanke
mönster - av autentiska aktörer som i en genuint psykisk avsiktlighet 
tampas med andra "verkliga människor" som begriper världen . Att vi till 
stor del inte är annat än den överbestämda psykiska bemanningen av döda 
artefakters anpassningsrörelser har i ringa grad fäu fotfa:;tt: . Kan:;ke kan 
dock vår tids överhängande hot från globalt destruktiva artefakter få männi
skor att träda ut ur samhällsförtrollningen och börja bli lite rationella. 

Psykets värld har naturligtvis en särställning i bilden av människan. Myc
ken humanistisk möda har lagts ner på att freda föreställningen om människan 
som levande ande från hotet att "tolkas bort" i de andra världarna. Under 
1700-talet hotade newtonberusade försök att universalisera mekanikens förkla
ringsmönster med bilden av människan som en hög biljardbollar vars kraft
riktningar och massor stängde in henne i en värld av fysikalisk förutbestäm
melse. 1800-talets biologiska revolution mobiliserade humanismen för lång tid 
framåt till vakttjänst vid "apfronten" för att avvärja varje antydan om att det 
höga psyket kunde reduceras till djuriska drifter , hormoner, gener och andra 
mörka storheter. Inte minst kom det så småningom bloddrypande äktenskapet 
mellan två av 1800-talets favoritideer, biologisk reduktionism och militant 
nationalism, att långt in i dessa dagar göra humanister allergiska mot varje 
form av förståelse av människan som biologisk varelse. 

Mot denna biologism och fysikalism har humanismen ställt upp det klassis
ka temat som betonar förnuftet och självreflektionen, människans beräknande 
intelligens, hennes språklighet och abstraktionsförmåga, hennes förmåga att 
formulera och följa reflekterade regler för sitt handlande. I ansträngningarna 
att förhindra människans sammanblandning med "det lägre" fick gärna barn, 
kvinnor och vildar urskiljas som mellanformer mellan det högre mänskliga 
(manliga) och det lågt naturbundna. När vi nu söker bygga artificiell intelli
gens kan vi tydligt se att denna "apförsvarets" bild av människan är utpräglat 
maskinliknande. Man kan erinra sig hur en av humanismens stora moraliska 
lärofäder - Kant - uttryckligen begär av oss att vi som moraliska varelser 
skall uppträda så maskinliknande, au vi kan abstrahera maximen för vårt eget 
handlande och upphöja den till allmän lag. 
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Om humanismen tenderat att alliera sig med maskinen för att försvara sig 
mot "det lägre", så har datoriseringen framtvingat en omkastning av för
svarsstrategierna. Weizenbaum och hans följeslagare betonar nu att det 
karakteristiska för mänsklig intelligens är känsla, omsorg och kropp. Hu
manismen allierar sig med naturen, med "det lägre'', vägledd även av 
naturens starkt stegrade allmänetiska aktier i en tid av hotande naturförstö
ring. Människan "förkvinnligas" och datorn reser sig som ett monument 
över mekanisk manlighet. 

Detta försvar av mänsklig egenart mot en typ av utmanande artefakt 
kompliceras av att humanismens bild av människan också själv är en arte
fakt bland andra. I sin roll som etisk ledstjärna för de goda krafterna är den 
dessutom en transempiriskt syftande artefakt - en idealföreställning, som 
varken apor eller maskiner egentligen kan bita på. Oavsett i vilken grad 
människan empiriskt sett är en apa eller en maskin, insisterar humanisten 
på att hon inte borde vara det. På så sätt förvaltar humanismen den gamla 
fantasin om människans slutliga befrielse ur såväl natur som historia -
psykets frihetsrike, befolkat endast av helt och fullt handlande och självsty
rande personer. I datorernas simuleringskultur kanske detta på ett ironiskt 
och oväntat sätt kan realiseras. 

* 

Den världhistoriska genren är, som jag inledningsvis påpekade, inte längre 
lika populär som den var under 1800-talet, även om talet om " informations
samhället" synes bryta mot den självpåtagna återhållsamheten inom mo
dern humaniora. Haydon White - en amerikansk historiefilosof - menar, 
efter en genomgång av 1800-talets ledande europeiska historiker , att den 
världshistoriska genren har fem grundläggande stilarter, som kan återföras 
på den poetiska struktur som kännetecknar sättet att gripa det mänskliga 
utvecklingsödet i dess helhet. Världshistorien - människans historia - kan 
berättas som romans, komedi, tragedi , satir och i ironisk form. White söker 
återföra dessa kategorier på språkliga troper - metafor, metonym, paradox 
m fl på ett famasieggande men svårbegripligt sätt. (White 1975) I ett annat 
sammanhang har jag föreslagit ett betydligt enklare system för att belysa 
varför Whites kategorisering ändå synes ordna de världshistoriska betraktel
seformerna på ett träffande sätt. (Beckman 1983). Avslutningsvis tänkte jag 
tillämpa detta mönster på informationsteknologin. 

Låt mej först skilja ut den ironiska framställningen. Hos White är det 
Jacob Buckhardt som exemplifierar denna hållning och den innebär att man 
förnekar att det föreligger en meningsfullt ordnad världshistoria. Tillämpat 
på informationsteknologin motsvarar detta åsikten hos en ung forskare som 
vid en konferens nyligen hävdade att detta med epokskifte var nys och att 
informationsteknologin skulle vara överspelad om ett par år. För ironikern 
är det revolutionära pratet kring datorer bara prat - den lättlurade mänsk-
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Jighetens benägenhet att förgylla sin tillvaro med dramatik. De fyra övriga 
hållningarna betraktar däremot datoriseringen som en världshistorisk pro
cess, men med mycket olika innebörd. De kan ordnas på följande sätt: 

Människan 

hcw kontrn Il 

Det går bra ror 
mänskligheten 

komedi 
Människan 

1-------+---------1 saknar kon tro / I 

Satir Tragedi 
r-~~~~~~~~-

~ t 9år illa ror 
ma1nsklig heten 

Romansen - Whites exempel är den franske historikern Jules Michelet - är 
ett ideal ur humanistisk synpunkt. Människan råder över sitt öde och allt går 
bra. Romansen är framstegsoptimistisk och om det ser pyrt ut behöver bara 
folket eller någon annan beteckning för de goda krafterna ta sig i kragen, så är 
segern viss. Informationsteknologin uttrycker människans storhet och med 
dess hjälp skall hon svinga sig till ännu högre nivåer av framsteg, frihet och 
lycka. Teknikutvecklingen är inget annat än den successiva stegringen av 
människans förmåga att själv styra sitt öde, och datorerna representerar det 
hittills högsta stadiet i framsteget. Att misstänkliggöra datorerna är att förgripa 
sig på framsteget, utvecklingen och människan på en gång - dessutom på 
industrin. Den sistnämndas företrädare är nästan undantagslöst benägna för 
den " romantiska" utvecklingshållningen och detta gäller även ansvariga poli
tiska grupper, ty själva grundvalen för politik är just det som definierar roman
sens åskådning - att människan äger kontroll över utvecklingen och att kon
trollen (politiken) åt alla lycka bär. 

I den komiska världshistorien går det också bra, trots att människan 
saknar kontroll över utvecklingen, ty en "osynlig hand" eller "förnuftets 
list" ordnar framsteg i den skenbara anarkins bakgrund. Enligt White är 
Marx och Hegel typiska komiker, som bägge ser människan som en socialt 
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bestämd fånge i en lyckobringande systemevolution som leder fram till 
" frihetens rike" , där världshistorien tar slut. Den skenbara katastrofen som 
i själva verket är nyckeln till den verkliga lyckan är ett typiskt drag i denna 
berättelsetyp. Ädelliberala anhängare av den fria marknaden tror t ex att 
den fria maximeringen av egennyttan - komiskt nog - leder till största 
möjliga allmännytta och de är därför benägna att tro att datoriseringen är 
lyckobringande under förutsättning att monopolister, staten och facket hål
ler fingrarna borta. Marx trodde på sin tid att den kapitalistiska utarmning
en av arbetarklassen var just den process som skulle leda till det klasslösa 
frihetens rike. En informationsteknologisk variant på detta tema har Andre 
Gorz presenterat. Skenbart utgör datorisering och automation ett katastro
falt hot mot arbetarna, men i själva verket handlar det om inget annat än 
klassamhällets avskaffande, genom det förslavande lönearbetets hopkrymp
ning till ett minimum. Datorerna bereder vägen till paradiset på jorden. 
(Gorz 1984) 

T ragedin är romansens spegelbild och gestaltar sin utveckling som en 
annalkande katastrof i fatalistiska former. Människan förmår inte vinna 
kontroll över utvecklingen och därför går det åt skogen. Mycket av den 
humanistiska kritiken av modern teknik bärs upp av denna tragiska· grund
ton. Kritiker som Ellul och Marcuse ser i teknikutvecklingen en moralisk 
katastrof av tilltagande ensidig instrumentalism. (Ellul 1964, Marcuse 1969) 
En av de ledande teknikfilosoferna under efterkrigstiden - Lewis Mumford 
- närde i sina tidigare skrifter ett hopp om att människan skulle återvinna 
kontroll över teknikens evolution, men är i senare böcker övertygad om den 
automatiska, övermänskliga och tragiska karaktären hos teknikens fram
march. (Mumford 1934, 1970) Som vi sett av tidigare avsnitt förstärker 
datoriseringen artificialiseringsprocessen på ett mångsidigt sätt och öppnar 
därmed ögonen för den stora tragiska humanistiska visionen av människan 
som går förlorad i sin egen skapelse - samhällsmaskinen . 

Satirikern till slut - Whites exempel är Thomas Carlyle - tror att det går 
åt fanders och det beror - satiriskt nog, på att människan tillvunnit sig 
kontroll över sitt öde. Hon har slitit sig ur gudarnas, naturens och traditio
nens tömmar och skenar mot avgrunden. Genom teknik och samverkan har 
människan skaffat sig makt över skapelsen och därmed förstorat upp sin 
barnslighet, snikenhet, leklystnad, grälsjukhet, stolthet och inbilskhet till 
katastrofal nivå. Just såsom en överlägsen och allsidig teknik för kontroll 
och styrning av allehanda processer framträder informationstekniken i sin 
mest ödesmättade dager. Med datorernas hjälp kan maktens fingrar gräva 
sig allt djupare in i individernas innersta och sträcka sina allt längre tentak
ler över jordytan. I gudarnas gamla hem cirklar nu maktens datoriserade 
stjärnor över kvällshimlen med den totala förstörelsen programmerad in i 
minsta detalj. Årtusendens mänskliga kontrollsträvanden kröns i satirisk 
triumf. 

Nåja. Världshistoria är en anmärkningsvärd genre. Datoriseringen inbju-
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der onekligen till dessa exalterade perspektiv. Tidens förvirrade administra
törer springer i sina korridorer och ropar efter " helhetssyn" utan tanke på 
att de verkligt stora överblickande perspektiven sällan är särskilt konstrukti
va, organisationsanpassade eller upplyftande. Ett mera adekvat perspektiv 
på datoriseringen innebär att man bekymrar sig för strålningen från data
skärmarna, gläder sig åt förbättrade väderleksprognoser och eljest håller sig 
med en obestämt ljus och optimistisk syn på en förvisso anmärkningsvärd 
process. 
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Skolbarn, barnkultur och 
informationsteknologi 

Om kunskapsbildning och utvecklingsuppgifter 

Att snabba förändringar inträffar i barns värld vittnar bl a titlarna på ny 
litteratur om. Den danske psykologen Steen Larsen skriver om "Barnens 
nya värld" och den västtyske socialisationsforskaren Thomas Ziehe presen
terar "Ny ungdom". Frågorna som behandlas gäller bl a läroprocesser, vad 
barn i dagens samhälle lär sig i skolan och utanför skolan. 

I diskussioner om vad som händer barn i den nya världen Informations
samhället speglas bl a föreställningar om hur människor utvecklas och hur 
de påverkas av t ex informationsteknologi och nya medier. Det handlar om 
vilka risker de löper och vilka möjligheter som finns , främst för barnen , i 
deras lärande och allmänna utveckling. 

Uttryck som "computer phobia" och "techno stress" används internatio
nellt , och i Sverige börjar vi tala om "datorfobi". Med sådana uttryck 
förmedlas föreställningar om hur människor påverkas av ny teknologi , hur 
t ex skadeverkningar kan uppstå. För att förebygga sådana skador föreslås 
åtgärder som ska leda till "computer literacy" eller "computer wisdom" . 

Diskussionen om hur nya medier kan påverka människor är inte ny. Den 
hör inte specifikt samman med datorer och informationsteknologi. T ex 
massdistibution av texter, förmedling av bilder och film via etermedia har 
länge utsatts för kritisk diskussion och analys. När det gäller den här aktuel
la frågan om informationsteknologi och påverkan finns dock också mera 
uttalade förhoppningar om vad som i positiv mening ska kunna åstadkom
mas, t ex i skolorna. Barnen i skolorna kan med datorstöd tänkas utveckla 
förmåga att lösa problem och att kommunicera. 

I den här uppsatsen granskar jag en del föreställningar om hur ny tekno
logi i olika sammanhang tänks inverka på barns utveckling, på deras kultur 
och skolgång. Jag använder ett brett begrepp och berör både informationen 
och teknologin. Vidare kommer jag in på relationen mellan barn och infor
mationsteknologi såsom den kan framträda i barns olika livssammanhang. 

Av BIRGITrA QVARSELL 



Uppsatsen har följande innehåll: 
De tänkbara relationer som speglas i diskussion och analys av människor 

och ny teknik - som här främst gäller barnen - handlar om kunskapsut
veckling och lärande. Främst kommer mellanperioden av barns uppväxt att 
beröras, dvs grovt sett 7- 13-årsåldern. Den perioden kallas ibland " latens
ålder" vilket skulle kunna antyda att det rör sig om en psykiskt tämligen 
lugn och problemfri period i barns liv. Samtidigt händer det mycket i 
barnens värld och tillvaro under de här åren, vilket snarast kan innebära 
kraftiga förändringar i barnens socialisation och villkoren för den . Jag tar 
även upp yngre barn och tonåringar i resonemang och exempel. 

Med kunskapsutveckling avser jag ett mera vidsträckt och långsiktigt 
fenomen än lärande, ett uttryck för processer fokuserade på bestämda slag 
av uppgifter. Både kunskapsutveckling och lärande sker för skolbarns del i 
olika meningssammanhang. Jag tar upp skolan och fri tiden som samman
hang och kommer bl a in på leken som form för såväl lärande som kun
skapsutveckling. Som ett för lärande och kunskapsutveckling sammanfat
tande begrepp använder jag "kunskapsbildning". Hur kunskapsbildning i 
"barnens nya värld", som ibland kallas informationssamhälle, kan utfors
kas, och vilka frågor som kan vara intressanta och relevanta att ställa är 
förs tås ett omfattande problemkomplex. En hel del undersökningar har 
varit inriktade på att studera effekter av nya medier på barnen. Att vända på 
frågan, ställa den utifrån ett annat perspektiv, tex genom att fråga efter hur 
barn uppfattar och använder nya medier och ny teknologi, med nya inne
håll , kan vara ett sätt att se några linjer i komplexet. I stället för att undersö
ka vad medier och teknologi gör med barnen, blir alltså frågan vad barnen 
gör med medierna och teknologin . Jag prövar detta sistnämnda sätt i en 
presentation av ett par begrepp som man kan använda för att förstå barnens 
perspektiv på det nya: " utvecklingsuppgift" och "brukbarhet" . Från barns 
perspektiv kan då teknologi och information studeras som centrala livspro
jekt och granskas i termer av vad som kan erbjudas av brukbarhet. 

Området barn och informationsteknologi är också omfattande som under
sökningsfält i sig. Det handlar om nya medier, ny teknologi och om fram
växten av information inom många områden. Det handlar om barn, barn
kultur och skola. För att få en grund för diskussionen kring vad som håller 
på att hända i barnens värld , ger jag först en beskrivning av vad barnkultur 
kan vara, för att därefter komma in på påverkansprocesser och kunskaps
bildning i bl a skolan. 

Temat för uppsatsen är alltså barns kunskapsbildning, i skilda samman
hang och med fokus på innebörden av ny teknologi. 
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BARN KULTUR 

Begreppet barnkultur har flera innebörder. 
När böcker, filmer, teater, fonogram eller datorspel för barn behandlas 

rör det sig om kultur för barn som målgrupp. Innebörden är då en presente
rad kultur. En länge uppmärksammad kulturform i denna mening är barn
litteraturen . Den har uppmärksammats sedan upplysningstiden såsom en 
möjlighet att såväl undervisa som underhålla borgerskapets barn. Det un
dervisande inslaget har ibland tonats ned för att ge större utrymme för det 
underhållande, och under vissa perioder har det varit tvärtom. Den presen
terade barnkultur som ibland kallas skräpkultur har inte lika lång tradition. 
Här rör det sig främst om ett efterkrigsfenomen - även om s k populärkul
tur debatterats kritiskt även tidigare - när det gäller såväl vuxna som barn. 
En gängse definition av presenterad barnkultur är följande: Sådant stoff 
som produceras med tanke på den speciella målgruppen Barn. Masskultur 
för barn är då sådan presenterad barnkultur som massdistribueras och alltså 
använder medier som tillåter omfattande spridning. I den definitionen finns 
inget som för tankarna till "skräp" men masskultur för barn har ändå 
kommit att associeras med torftighet eller skadeverkningar. Då är det inne
hållet som vid kritisk granskning bedöms som skräp. 

Med barnkultur kan också avses de produkter som barn själva skapar. I 
bilder, sånger, pjäser och lekar visar barn fram egna bearbetningar av erfa
renheter som de gjort. I den svenska förskolan har den kulturen uppmärk
sammats inom s k kommunikationsblock, där utrymme ges för barnens 
egna skapande verksamheter. 

De här innebörderna av begreppet barnkultur kan kontrasteras som kul
tur for barn och kultur av barn. 

Kultur har som allmänt begrepp en tredje innebörd, som också blir 
relevant när barns situation uppmärksammas. Med ett antropologiskt kul
turbegrepp avgränsas delkulturer i ett samhälle, t ex kvinnokultur eller 
arbetarkultur. Sådana delkulturer uppmärksammas närmast för sina sär
drag i livsformer, värderingar , språk. Kollektiviteten i kulturen blir viktig. 
I denna mening kan vi också tala om barnkultur som delkultur i samhället. I 
barnkultur som delkultur finns innehåll i form av bl a presenterad barnkul
tur , här finns samvaroformer som uttrycks i leken och i andra sätt att gestalta 
erfarenheter . 

Barnkultur i de båda senare innebörderna är sent uppmärksammade 
forskningsområden , men som företeelser i barndomen är de ju äldre än den 
presenterade barnkulturen för barn födda i särskilda samhällsklasser. 
Ibland används uttrycket " barns egen kultur" om den antropologiska barn
kulturen . Barnens egen kultur har historiskt tillhört barndomens suveräna 
enskildhet, antingen barndomen erkänts som utvecklingsfas eller ej. Vad 
som under vårt sekel hänt med barnens egen kultur är att den i ökad 
omfattning blivit kontrollerad av vuxna och därmed riskerat att försvinna 
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som självständig kulturform. 
I den samhälleliga omsorgen om barn och ungdomar har den från skolan 

fria tiden kommit att uppmärksammas. Barnkulturen har blivit en offentlig 
fråga. Under samma tid har masskulturen som barnkultur intensifierats. 
Den samhälleliga omsorgen om barn på deras fritid kan också ses som en 
åtgärd för att motverka negativa effekter av kommersialism på kulturområ
det när det gäller barnen. "Kommunalisering" och "kommersialisering" 
(jfr Andersson, 1985) går alltså hand i hand som trender i barns värld på 
fritiden. Frågan blir då förstås om vi längre kan tala om en barnens egen 
kultur, om barnkultur som delkultur med egen livsform, egen kommunika
tionsform och värdegemenskap. 

En grupp norska samhällsforskare har ägnat den frågan intresse utifrån 
de stora förändringar i barnens situation som kunnat iakttas inte minst i de 
nordiska länderna. Vid bl a Senter for barneforskning vid Trondheims 
universitet studeras barns situation i dagens samhälle och analyserna görs 
ofta i termer av kulturformer. Medierna (främst televisionen men också nya 
elektroniska medier) hör till det som uppmärksammats i forskning u(;h 
seminarier. Frsmes (1985) analyserar den s k jämnårigkulturens form och 
innehåll under barndomen. Han betonar kamratgruppens betydelse för ut
vecklandet av sociala värden och allmän social kompetens. När sådana 
barnkulturella värden hotas, t ex på grund av att barngrupper splittras eller 
villkoren för dem kraftigt förändras, får detta lätt återverkningar på skolan. 
Den kunskapsbildning som normalt sker i barnkollektivet utan di rekt vux
en kontroll, kan då kräva utrymme i skolan. Eftersom jämnårigkulturen har 
leken som centralt inslag, kan skolan få nya uppgifter som också rymmer 
lek. 

I Sverige har forskares, politikers och läkares intresse för barnkultur 
riktats mot de nya medierna och det som förmedlas via medierna. Televisio
nen, videoindustrin och fonogramindustrin har utsatts för kritisk gransk
ning med tanke på hur barnen påverkas. I sådana granskningar speglas 
föreställningar som forskare , lärare och politiker har om barns utveckling 
och om hur utvecklingen kan påverkas av sådant som finns i barnens miljö. 
Ibland har de av riksdagen beslutade allmänna kulturpolitiska målen varit 
utgångspunkt för granskningen av barns mediesituation. Ett kulturpolitiskt 
mål som också ska omfatta barnen är att motarbeta de negativa verkningar
na av kommersialism på kulturområdet. En åtgärd som då ibland föreslås är 
att skräpkulturen (som antas finnas i barnens värld på fritiden) ersätts av 
mera accepterade kulturinnehåll (där skolan kan bidra). En annan föresla
gen åtgärd är att man, både i skolan och i organiserad fritidsverksamhet , 
arbetar med barnens egna skapande, dvs med kultur av barn, för att på så 
sätt etablera motverkan mot kommersialismens konsekvenser. 

En fråga som kan ställas är vad barnen gör med medieinnehållet, med det 
som sprids via t ex kommersialiserade kanaler. Vad gör barnen i sin egen 
kultur med medier och medieinnehåll? En specificering kan vara: Hur 
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bearbetar barnen i barnkulturen stoff från masskultur och den elektroniska 
världen? Och vad säger oss sådana bearbetningar om förändringar i barn
kulturen? 

Förändringar i barnkulturen 

Hur barnens (egen) kultur förändras har att göra med vilka villkor som 
finns i deras miljö. 

Mediernas framväxt har använts som argument för tanken att barn i ökad 
omfattning passiviserats. Medierna har också fått skulden för att barn kan 
ha svårt med läsning. I stället för att läsa konsumerar de TV-bilder, serier 
eller kassettljud. 

Undersökningar som har gjorts ger emellertid ett annat intryck: Gahlin 
( 1984) och von Feilitzen (1984), två forskare vid Sveriges Radios Publik
och Programforskningsavdelning, redovisar uppgifter om barns fritid som 
tyder på en ökande organisering av barnens från skolan fria tid. Föreningar 
och kommuner har tagit på sig uppgiften att ge barn aktiviteter utanför 
skolan. Barnen rider, spelar piano, sjunger i körer , besöker bibliotek , deltar 
i Vår Teater. Mest ägnar de sig åt idrott, visar frekvens- och tidsstudier. 
Mina egna undersökningar av barns fritid och masskulturens plats i den 
pekar i samma riktning. Visst ser barn på TV och läser serietidningar, men 
de konsumerar inte passivt, och de har mycket annat för sig (Qvarsell, 
1985). Många undersökningar, bl a de här nämnda, visar att högkonsumen
terna av TV, när det gäller barn och ungdomar, finns i åldersgruppen 9-12 
år. För yngre skolbarn är TV ofta en del av samvaron med familjen och de 
yngsta tittar bl a på sådant som föräldrarna också ser på. För äldre barn och 
ungdomar kommer andra fritidsverksamheter in - främst musiken och 
biofilmen. I mina intervjuer med skolbarn (op cit) fann jag motsvarande 
trend: Medan de yngre skolbarnen vid sidan av organiserade verksamheter 
ägnade sig åt att läsa barnböcker, se på TV och bläddra i serietidningar, 
sysselsatte sig de äldre mera med musik , lyssnade på konserter, gick på bio, 
läste veckotidningar. Dessutom var de tillsammans i allmänt uteliv mera. 

När Steen Larsen talar om Barns nya värld och Thomas Ziehe betecknar 
en ungdomskultur med Ny ungdom, ger de uttryck för iakttagelser av 
förändringar i livsform, värden och kommunikationssätt bland barn och 
ungdomar. Larsen (som alltså är dansk) har utifrån internationella studier 
konstaterat att de elektroniska medierna kan utöva inverkan på barn. Han 
är mera reserverad för svenska barns del, bl a därför att Sverige har bara två 
TV-kanaler. Inom en nära framtid kan det dock, med utbyggnaden av 
kabelnät och satellitöverföring, bli möjligt att se mycket mera på TV. Lar
sen föredrar att se TV-bruket (som kan bli TV-missbruk) som symptom på, 
snarare än orsak till, barns problem och situation idag. Han kallar idogt 
TV- och videotittande för ett vapen mot långtråkighet. I kampen mot lång-
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tråkigheten har på senare tid en konkurrent om barnens uppmärksamhet 
kommit -hemdatorn. Vi skulle - på basis av svenska undersökningar av 
barns fritid- kunna säga an den via organisationer och andra samhälleliga 
instanser organiserade fritiden också är en konkurrent. Men datorn kan 
alltså innebära en ny värld för barnen , både på fritiden och i skolan. Vad 
man av både Larsen och andra får en intryck av är att den här nya världen i 
huvudsak kommer att befolkas av pojkar. Flickorna riskerar att släpa 
ohjälpligt efter, både i skolan och på fritiden. Skolan antas dock kunna göra 
något åt saken - där kan flickorna få det stöd de behöver för att lära sig om 
den nya teknologin och för att växa in i den nya världen. 

Larsen säger om tänkbara förändringar för barn (s 114): 

Vi riskerar att få en generation av ungdomar, som är re-agerande, inte 
agerande. De har aldrig varit utsatta för de nödvändiga "hål" med brist 
på upplevelser och aktiviteter, de tomrum som utgör en förutsättning för att 
man på egen hand ska kunna ta sig igenom långtråkigheten. Och den ska 
du ta dig igenom, inte för att någon puffar på utifrån, utan för att du själv 
reser dig och bestämmer dig för vad du vill göra. 

Thomas Ziehe talar också om långtråkighet och om leda. I skolsituationer 
kan man se hur både yngre och äldre elever uttrycker en önskan att slå ihjäl 
tiden och att uthärda långtråkigheten genom ständig verksamhet, som ofta 
tar sig uttryck i iscensättning av olika slag av aktioner gentemot kamrater 
och lärare. Han menar att den nuvarande relationen mellan vuxna och unga 
är mytiserande. Mytiseringen innebär att man betraktar ungdomarna som 
både inneslutna (i sig själva) och uteslutna (från bl a vuxet liv). Det handlar 
om en både bakåtriktad , nutidsinriktad och framtidsprojicerad form av 
mytbildning. Beroende på vilken hållning man intar, säger Ziehe (1986, s 
46), " försöker man, full av hopp eller bekymmer, avgöra om den komman
de generationen kommer att visa sig vuxen de uppgifter man själv inte kan 
lösa" . Den här dubbelbottnade uppmärksamheten som unga människor får 
från vuxna är iakttagen i Västtyskland. I en intervju i svenska Ungdomsrå
dets tidskrift Uppväxtvillkor (nr 3, 1986), utförd av Erling Bjurström, ka
rakteriserar Ziehe den svenska diskussionen om ungdomsgenerationen sna
rare som moralisk kritik. Man ser de unga som vilseförda och vill ge dem en 
ny inriktning, säger han om det svenska vuxensamhällets kulturpessimism i 
frågan. Ett sådant klimat kallar han konservativt, barn och ungdomar ses 
inte som egna kulturer utan som avvikande individer. 

Den kollektiva form som Fr0nes betecknar som utmärkande för barnkul
turen, dvs barnens egen kultur, hotas av turbulenta villkor i ett samhälle 
som för att kompensera för medieinflytanden organiserar barnens fritid till 
övermått. Enligt Larsen kan den nya teknologin i den nya världen innebära 
risker för re-aktivering av barnen, och Ziehes analys innebär att vi ser 
tydligare gränsmarkeringar mellan generationer, en kulturell friställning av 
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barn och unga. Sådan fri ställning är emellertid inte självklart negativ, säger 
han också. Den kan medföra nya läroprocesser och nya möjligheter. Frågan 
är om svensk barn- och ungdomskultur (som värdegemenskap betraktad) 
har så tydliga konturer som Fr0nes (Norge) , Larsen (Danmark) och Ziehe 
(Västtyskland) hävdar utifrån erfarenheter i andra länder. 

MÖJLIGA RELATIONER 

Inom barnkulturforskningen ser vi uttryck för föreställningar om hur barn 
och ungdomar påverkas av bl a medier och indirekta erfarenheter . Påver
kansanalyserna har ofta sin grund i Frankfurtskolans teorier om kulturindu
strins medvetandemodellerande verkan på människor. Massmedierna utsat
tes sedan 1920- och 30-ralen för kritisk granskning av främst Adorno och 
Horkheimer. Ideerna om hur medvetandet kan modelleras av massmedier 
har senare kommit att ifrågasättas, av bl a den svenske ungdomsforskaren 
Erling Bjurström (1982). Han hävdar att föreställningar om medvetande
formning via medierna bör ersättas av forskning som också kan ha andra 
utgångsantaganden. Adorno själv pekade i ett radioföredrag strax före sin 
död 1969 på vikten av att teoretisk och empirisk forskning förenas i analyser 
av relationer mellan kulturindustri och människors uppfattningar. Han ha
de då genom egna iakttagelser tyckt sig se att människor i allmänhet inte 
passivt låter sig formas av mediebudskap. (Adorno, 1979, pub!. av radiofö
redraget i Ord & Bild) 

Fågan berör en mera generell problematik, som handlar om förmedling
en mellan struktur och vardagsliv. Den svenske sociologen Göran Ahrne 
(198 1) för utifrån fenomenologen och sociologen Alfred Schutz' teori om 
människors vardagsverklighet en diskussion om den värld som individer 
lever i och dess relation till strukturella processer som förklaringar av sam
hället och samhällsfenomen. Vardagslivet domineras av detaljer som inne
hållsligt hålls samman av människor , och människornas uppfattningar av 
innehållet i vardagsverkligheten är oftast en helt annan än den som ges i 
strukturella förklaringar. Strukturella processer kan alltså handla om hur 
medvetanden (utifrån sociologiska teorier) formas av mediebudskap, medan 
vardagsverkligheten inte låter sig förstås utifrån sådana förklaringar. Det 
som är intressant är hur enskilda människor, och grupper av människor i 
kulturer, beskriver och definierar sin verklighet. 

I inledningen till den här uppsatsen tog jag upp några begrepp som 
avsågs illustrera hur föreställningarna om tänkta relationer mellan männi
skor och teknologi kan uttryckas. Uttryck som datorstress eller datorfobi, 
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"techno kids" eller "computer wisdom" speglar i allmänhet ideer om hur 
människor formas, som går tillbaka till teorin om medvetandemodellering. 
De visar de strukturella processernas generaliserade begrepp, men säger 
egentligen inget om hur t ex barn håler samman olika detaljer i sin värld, 
t ex inslag från informationsteknologin. Här borde det vara möjligt att skifta 
perspektiv. Istället för att utgå från antaganden om tänkt påverkan (från 
strukturell process till vardagsverklighet) kan vi ta reda på hur människor 
uppfattar och använder (brukar) omgivningen med avseende på presentera
de stoff och tekniker. 

Utvecklingsuppgifter och miljöns brukbarhet 

Begreppet "utvecklingsuppgift" introducerades av en grupp amerikanska 
ungdomsforskare under åren efter andra världskriget. Under en period i 
bl a USA:s historia då stora förändringar inträffade i människors livsformer 
och då ungdomskultur som begrepp och fenomen kom i fokus för uppmärk
samheten, frågade man sig vilka "developmental tasks" som kan identifie
ras i unga människors förändrade livsvillkor. R J Havighurst (1953) har 
beskrivit de psykiska utvecklingsprocesser och de kulturella villkor som 
tillsammans skapar utvecklingsuppgifter av olika slag, skilda för olika kul
turer och perioder i människors liv. 

Utvecklingsuppgifter används i stället för mera intrapsykiskt syftande 
och statiska begrepp som "behov", för att ringa in väsentliga anhalter i 
människors livslopp . Tanken är alltså att man inte kan utgå från att männi
skor i olika faser av livet har givna, allmängiltiga, behov som måste fyllas. 
Utvecklingsuppgifter används också i stället för "stadier" för att markera att 
det inte är givet att människor klättrar på mentala trappsteg i bestämd 
ordning enligt någon teori om vad som finns på de olika stegen . Med 
utvecklingsuppgift som fokus kommer i stället de kulturella villkoren att ses 
i förening med mänsklig mognad och intrapsykisk utveckling. I ett samhälle 
i stark förändring kommer ju också de kulturella villkoren att skifta. Skol
barns, unga människors och medelålders människors utvecklingsuppgifter 
skiljer sig också mellan samhällen, kulturer och miljöer. I värt samhälle 
idag, särskilt för barn och ungdomar, finns bl a masskultur, indirekt för
medlade erfarenheter, som en central utvecklingsuppgift. För att den upp
giften ska kunna lösas krävs att barn uppfattar och fa ttar (förstår) t ex 
skillnaden mellan direkt och förmedlat stoff, att de uppfattar och fattar det 
förmedlade stoffets karaktär och tillkomst . Utvecklingsuppgiften masskul
tur blir en utmaning i barnens vardagsverklighet som kan förstås i sina 
detaljer bara genom barnens perspektiv. Hur uppfattar och fattar de mass
kultur som utvecklingsuppgift? 

På samma sätt kan ytterligare utvecklingsuppgifter ringas in på ett preli
minärt sätt, t ex kamratrelationer. Språk och begrepp som används i ung-
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domsgrupper kan för skolbarn vara väsentliga utvecklingsuppgifter, medan 
det kan sättas ett frågetecken för om vuxna begrepp kan ses som en utma
ning för ungdomar idag. 

Den här inringningen av väsentliga utmaningar i barnkulturen måste i sig 
prövas gentemot empiriska studier med ett barnperspektiv. Uppgifterna 
masskultur, kamrater och vissa språkliga begrepp kan antas utifrån under
sökningar av svenska barns fritid. Som vi sett förändras emellertid fritiden 
snabbt kring barn idag och frågan måste alltså också ställas med öppning för 
alternativ. Är det tex så att "informationssamhället" eller "datorkulturen" 
är en utmaning av sådan kaliber att man kan tala om skolbarns utvecklings
uppgifter? I konkreta undersökningar krävs det alltså såväl identifiering 
som närmare utredning av innehållen i utvecklingsuppgifterna. Då kan det 
bli relevant att använda avgränsningar som har med innehållens specifika 
särdrag att göra, tex vad som fascinerar, engagerar eller förbryllar barn. 

Med begreppet utvecklingsuppgift formuleras ju ingen teori om tänkt 
samband mellan t ex barn och informationsteknologi . Det som sägs är att 
uppgifter av utmanande slag befinner sig i ett fält mellan å ena sidan indivi
den, å andra sidan kulturen. Individens mognad, biologiska och psykiska 
utrustning och hennes "natur" som människa möter omgivningens kulcu
rella, samhälleliga och miljömässiga form och innehåll. Utvecklingsuppgif
terna bestäms av det mötet och inte enbart av tex mognaden , eller enbart av 
t ex miljön. Genom det prismat kan så "vardagsverkligheten" betraktad ur 
barns perspektiv studeras. 

Vad finns att fokusera i den kultur, miljö eller det samhälle som till en del 
ger villkoren för barns lösningar av utvecklingsuppgifter? Den amerikanske 
perceptionspsykologen James J Gibson (1979) har i sina studier av hur 
människor percipierar fysiska miljöer utvecklat begreppet "affordance". 
Vilka aspekter av tex ett objekt tar den percipierande fasta på och hur kan 
de aspekterna beskrivas? Gibson menar att mänsklig varseblivning åtmins
tone till en del blir möjlig genom de "affordance" -drag som finns i omvärl
den. Varseblivningen förstås inte främst som intrapsykiskt bestämd men 
det upprättas en relation mellan objekrvärldens "erbjudanden" (som kan 
vara en översättning här) och människans uppfattningar. Här finns då också 
möjligheter att tillskriva omvärlden mening, genom att se det meningsbä
rande i objekten. Jag har valt att tolka "affordance" som brukbarhet i de 
sammanhang som handlar om vad barn uppfattar av erbjudanden i t ex 
utvecklingsuppgiften masskultur. Vilka aspekter av masskulturen innebär 
brukbarhet på så sätt att en relation kan upprättas för an barn ska kunna 
bearbeta och lösa sina uppgifter? 

I en svensk doktorsavhandling inom psykologi har Lundh (1983) med 
utgångspunkt i Gibsons "affordance" -begrepp utvecklat en teori om männi
skors meningsskapande. I miljön finns sådana brukbarhetsaspekter (affor
dances) som är potentiellt meningsbärande, medan människan är utrustad 
med meningsstrukturer som gör det möjligt att skapa mening, innebörd. 
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Enligt det resonemanget finns alltså den potentiella meningen hos ett objekt 
i själva objektet, medan individen ger objektet en innebörd genom att bruka 
det. Vad är på detta sätt meningsbärande i informationsteknologin för barn? 
I masskulturen eller i kamratgruppen som utvecklingsuppgift? 

Faber, Brown & Mcleod (1 979) använder begreppet utvecklingsuppgift i 
relation till TV-tittande på ett något annorlunda sätt än jag gör här. Med 
den förhållandevis centrala plats som massmedier har i barns liv idag är 
alltså mitt förslag att masskultur (inkl TV) kan undersökas som en urveck
lingsuppgift i sig. Faber, Brown & Mcleod studerar i stället TV som en 
möjlighet, ett redskap, för barn att lösa andra urvecklingsuppgifter , t ex 
könsrollsuppfattning eller identitets utveckling. 

Informationsteknologi som utvecklingsuppgift eller som verktyg för att 
lösa andra utvecklingsuppgifter? Hemdatorn som utvecklingsuppgift eller 
verktyg? Kanske utvecklingsuppgift idag, inför " Informationssamhället", 
och verktyg i morgon , när barn är inlemmade i en datorkultur? 

I SKOLAN 

Allmänt om kunskapsbildning 

Människor lär utifrån specifika uppgifter (t ex i skolan) och de utvecklar 
kunskaper (i livet) på personliga sätt. Man fogar nytt till etablerat tänkande, 
och därmed förändrar man sitt tänkande och sina kunskaper. Ibland ser det 
ut att gå snabbt och språngvis, och det är när kunskapsbildningen innebär 
sådana omstruktureringar att tidigare attitydmönster och personlighets
strukturer kraftigt förändras. Man utvecklar kunskap genom att knyta en 
serie tankesystem till varandra. Den schweiziske kunskapsfilosofen Jean 
Piaget beskriver den här pendelprocessen som assimilation och ackommo
dation. Att assimilera är att införliva nytt stoff med ett etablerat tankemöns
ter, att ackommodera är att "ta språnget" (stort eller litet) till nya insikter, 
nya sätt att tänka. Piagets teori om kunskapsbildning (både lärande i mera 
begränsad mening och kunskapsutveckling) är konstruktivistisk. Männi
skan antas konstruera ny kunskap genom att omstrukturera gammal och 
infoga nytt stoff. 

Lärandet studeras som skapandet av nya innebörder utifrån specifika 
uppgifter, t ex i skolan. 

Som två olika kontrasterande teorier om kunskapsbildning kan vi se den 
behavioristiskt influerade miljöfilosofin och den till biologiska processer 
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relaterade mognadssynen. Piagets lärjunge David Elkind kallar ~ 1978) mil
jöfilosofin för kamerasyn och liknar då människans tänkta utveckling vid 
kamerans inregistrerande av intryck i miljön. Mognadssynen kallar Elkind 
för projektorsyn och pekar på den inre styrningen hos en organism som 
rullar fram filmen som redan finns inlagd i projektorn. Utifrån miljöfiloso
fin - kamerasynen - , avsätter kulturen, miljön, samhället sådana spår i 
människors medvetanden att man kan tala om formning eller betingning av 
olika slag. De sociologiska teorierna om medvetandemodellering (jfr Frank
furtskolan) syns ha en sådan miljöfilosofi som grund för analysen av vad 
som händer människorna när de möter massmedierna. Utifrån mognads
filosofin - projektorsynen - styr människor s jälva helt sina liv och sin 
utveckling. Miljön kan ge bättre eller sämre näring för den personliga väx
ten, men f ö sker utvecklingen närmast av sig själv. Enligt konstruktions
synen använder människor det som finns i deras omgivning för att bygga 
kunskaper, skapa nya innebörder. I den konstruktionen använder de tidiga
re erfarenheter, scrukturerade i kunskaper. Piagecs tankar och rön gäller 
kunskapsutvecklingen som process, oavsett människors ålder eller utveck
lingsnivå. Han har ju också studerat sådana förändringar i tankestrukturer 
som kan beskrivas som stadieskiften. I den här uppsatsen rar jag inte fasta 
på stadieceorin. Jag menar an dec är tveksamt om givna stadiebeskrivningar 
är användbara för frågan om hur barn uppfatcar och brukar nya inslag i 
kulturen. Valec av Ucvecklingsuppgift som inzoomning i barnkulturen pe
kar ju också i en alcernaciv riktning. Piagets kunskapsteori ser jag däremot 
som en allmängiltig ram för ett i och för sig normativt pedagogiskt problem
område - barns kunskapsbildning i och utanför skolan . (Piagec presenteras 
ingående i Gru ber & Voneche, 1977, en antologi där Piagecs egna texter 
introduceras och kommenteras av redaktörerna.) 

Skolbarn bildar alltså kunskap på i princip samma stätt som andra männi
skor , i andra åldrar. Eftersom de har delvis andra utvecklingsuppgifcer och 
kan förmodas fascineras och engageras av andra brukbarhetsaspekter kom
mer de an lära sig annac än vuxna lär. 

En annan tänkare inom samma ceoreciska cradition som Piager är Jerome 
S Bruner, som dock ucvecklac en någoc annorlunda ceori om mänsklig 
kunskapsbildning. Bruner hör, liksom J J Gibson, närmast hemma inom 
perceptionspsykologin och har utifrån studier av människors kogniciva styr
ning av percepcion och uppmärksamhet närmat sig frågor om både psykisk 
utveckling, undervisning och de minsta barnens sän an greppa och gripa 
objekt i deras värld. Bruner använder andra begrepp än Piaget, han ser inte 
kunskapsbildningen som strukturförändringar. Han kan inte kallas kon
struktivisc. Bruner (set ex Bruner, 1973) markerar tydligare än Piagec de 
kulturella redskapens betydelse för kunskapsutvecklingen och för lärandet. 
Dec är här han kan bli intressant för undersökningar av nya verktygs bety
delse för barns lärande och deras utveckling. Vilken betydelse kan det få för 
skolbarn an deras tankeutveckling kan ta nya verktyg i anspråk, den nya 
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informationsteknologin? Bruner antar tre drivande krafter för mänskligt 
lärande, för viljan att över huvud taget lära sig: nyfikenhet, ömsesidighet 
och kompetenssträvan. Och kompetens handlar - för att använda titeln till 
en Bruner-antologi - om att "go beyond the information given". 

Att söka sig bortom given information är att sträva efter att överskrida de 
gränser som finns för ens kunskapsbildning. En övergripande utvecklings
uppgift för alla människor, men kanske särskilt barn och ungdomar, är just 
att överskrida gränser, för att förstå, fatta och kunna handla i nya samman
hang. Jag ska nu gå närmare in på ett centralt meningssammanhang för 
skolbarns kunskapsbildning, skolan. 

Informationsteknologi i skolan 

Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 80, ska vissa riktlinjer gälla för 
skolarbetets innehåll och former. Lärare och elever ska komma överens om 
en kärna av kunskaper, en sk grundkurs. Eleverna ska skaffa sig sådana 
fasta kunskaper som de behöver för att kunna fungera i dagens samhälle och 
för fortsatta studier. Förutom grundkursen innehåller läromedlen också 
andra önskvärda kunskaper som kan innebära fördjupning i olika samman
hang. Grundläggande färdigheter att tala, läsa, skriva och räkna ska övas i 
flera ämnen, inte enbart i matematik och svenska. Ett pedagogiskt krav som 
formu leras i läroplanen är att tryckta läromedel ska stimulera till kritisk 
debatt och att stoffet ska vara väsentligt och relevant. Skolan ska också 
uppmuntra elevernas egna aktivitet och bedömning av valalternativ. I läro
planen varnas för indelning av elever i bestående nivågrupper som kan 
påverka elevernas självuppfattning negativt. Om arbetssättet sägs : 

Utgångspunkten för arbete med olika stoffområden bör vara elevernas 
verklighetsbild. Läraren måste försöka bygga vidare på elevernas egen 
nyfikenhet, låta dem formulera och söka svar på egna frågor, ställa pro
blem som eggar deras vetgirighet. (s 48) 

Ingen människa kan få direkt erfarenhet av allting, påpekas det. Därför 
måste eleverna också få arbeta så att de lär sig ta del av andras erfarenheter , 
att använda böcker och bibliotek, att utnytt ja olika media. 

Som styrinstrument och underlag för planeringen av de olika ämnena i 
skolan ges i läroplanen förslag till kursplaner. I ämnet bild är det t ex 
meningen att eleverna ska utveckla sin förmåga att tolka budskap i bild och 
de ska få kunskaper om bildframställning i bl a foto , fi lm och TV. I mate
matik ska eleverna bl a lära sig beskriva verkligheten och beräkna följderna 
av olika handlingar. Om datalära sägs i kursplanen för ämnet matematik att 
alla elever (oavsett stadium) bör orienteras om hur datorer används i sam
hället och om utvecklingen på området. Det är viktigt att eleverna lär sig att 
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datorn är ett tekniskt hjälpmedel och att det styrs av människor, påpekas 
det. För högstadiet betonas bl a datorprogrammets funktion och metoder 
för problemlösning. Inom de samhällsorienterande ämnena ska i högstadiet 
Kommunikation och påverkan studeras. Här finns massmediekunskap, in
formationsbehandling och databehandling. Datalagen ska också ras in här. I 
de naturorienterande ämnena ska på högstadiet teknikens utveckling be
handlas. Datorns utveckling och konsekvenser, elektronik i vardagen ingår 
här. 

Det är nästan uteslutande i högstadiets kursplaner som informationstek
nologin tas upp. Datalära som kunskapsområde betonas, medan datorn som 
verktyg bara nämns indirekt. Datorn som verktyg kan dock tänkas sältas i 
samband med vad som allmänt sägs om arbetsformerna i skolan, tex vikten 
av att uppmuntra elevernas egen aktivitet och ämnesövergripande färdighet
sträning. 

Med utgångspunkt från läroplanens kursplaner i några olika ämnen har 
under 1980-talet datorer införts i svenska skolor. Det rör sig om högstadiets 
ämnen, medan ännu satsningarna för låg- och mellanstadiet avvaktar ytterli
gare forskning. Man är osäker på hur datorn bäst används för yngre skol
barn. Forskningsprogrammet CLEA vid Stockholms universitet redovisar 
(1985) en översikt över undersökningar som gjorts av datoranvändning i 
skolor och skissar en plan för fördjupat studium av olika datormiljöer i låg
och mellanstadiet. De erfarenheter som finns av datorer i undervisningen är 
motstridande, påpekar forskarna. 

Införandet av datorer och datalära har skett tämligen långsamt i de sven
ska skolorna, men Nissen & Riis ( 1985) förutspår en snabb utveckling för 
högstadiets del, efter de första åren av försöksvisa satsningar. Tveksamhet 
uttrycks dock av bl a lärare och forskare , särskilt när det gäller barnen i låg
och mellanstadiet. Man är skeptisk till hur de yngre skolbarnen kan påver
kas av att arbeta med datorer. De skäl som finns för tveksamhet i den 
svenska diskussionen om barn och datorer känns igen i internationell dis
kussion. Jag ska här som exempel redovisa en del inlägg vid en konferens i 
Varna, Bulgarien, i maj 1985, varivd frågor om "informationssamhällets" 
konsekvenser för barnen ventilerades. Entusiastiska visioner liksom reser
verade varningar presenterades. 

Varna-konferensen, med 300 deltagare från olika delar av världen, identi
fierade främst två problem i datorundervisning i skolan: lärarkompetens 
och programvara. Konferensen hade titeln "Children in an information age 
- tomorrow's problems today". Morgondagens problem antogs kunna tas 
om hand i skolan. Det inte alltid klart uttryckta budskapet var: datorn finns 
här och den bör användas i skolan. Frågan är vad som kan göras åt okunni
ga och rädda lärare och vad man kan göra åt bristen på lämplig programva
ra. Några undrade vilka problem i skolan som datorerna kan tänkas lösa. 
Bland de frågor som specificerades var: Hur kan vi använda datorer i sko
lan? Som svar föreslogs allmänt datorstöd vid lärandet samt användandet av 
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datorer i specifika ämnen. 
Den franske professorn J Hebenstreit polemiserade i sitt anförande mot 

alla förslag till CAI (compucer assisced inscruction) och CAL (computer 
assisced learning) och drog slutsatsen att man kanske borde satsa på CAX 
(computer assisced anything) - datorn kan användas för nästan vad som 
helst. Hebenstreic var dock själv skeptisk till tanken an barn blir mera 
logiska av att c ex lära sig programmera. I stället borde barnen i skolan få 
utveckla sina möjligheter att lösa icke förutsebara problem, menade han. 
För att handla både intuitive och klokt krävs fantasi snarare än programme
ring, ansåg han. Däremot kunde Hebenscreit, som har stor överblick över 
området, tänka sig att datorn kan bli etc bra verktyg i olika skolämnen, t ex 
för att få fram information inom en sakområde eller för an utveckla bild
framscällning och bildspråk. 

S Larsen pekade på direkta risker för barn när de arbetar med datorer i 
skolan. Särskilt yngre barn kan få svårt au förs tå vad som presenteras, de 
kan förväxla kunskap och information. Ännu vet vi för litet om hur barns 
kunskapsbildning påverkas av ny teknologi, summerade Larsen . Barns 
kunskapsbildning är förstås en viktig uppgift för skolan, men kunskap är ju 
något utöver strukturerad information, påpekade Larsen, som hävdade att 
det inte finns något entydigt och bra svar på frågan varför barn ska arbeta 
med datorer i skolan. 

Svar formulerades dock i arbetsgrupper och i skriftliga bidrag till 
Proceedings, varav en del senare publicerats (1986). En del inlägg lyfter 
fram datorerna som en utmaning för barn, en utmaning som kan lösas med 
pedagogik. Barn befinner sig på tröskeln till Informationssamhället, och 
detta innebär problem som skolan kan hjälpa barnen an lösa. Det är lämp
ligt an barnen i skolan får lära sig vad datorer är och hur man kan använda 
dem , så att de kan utveckla kreativitet (med datorstöd) , menade en deltaga
re (Futchek) från Österrike. I Österrike tar man hand om skolbarnens 
datorlärande i speciella datorläger, eftersom barn under fjorton år inte får 
någon datalära i skolan. Från England framträdde flera delegater som med 
entusiasm redovisade framgångar i datoriserad undervisning. Bl a betonade 
Gascoigne de möjligheter som barn har att lära sig tänka logiskt , att förstå 
relationer och klasser, när de får problemen ställda av en dator som de också 
själva kan manipulera. Från Frankrike redovisade Cohen positiva erfaren
heter av att låta små barn (4- 8 år) lära sig läsa med datorstöd. Man blir 
läsare och skribent samtidigt , när man med datorn som partner får pröva 
olika vägar att tolka en text på en bildskärm, menade hon. Flera talare 
hävdade att mötet mellan barn (även yngre barn) och datorer kan åstadkom
ma underverk . 

Vi bör alltså införa datorer i skolorna för an ge barnen möjligheter an 
utveckla både logik och kreativitet, men också därför att det samhälle bar
nen växer in i kräver datorkunskap. Så kan argumenten för datorundervis
ning i skolan sammanfattas. 
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Hur kan då datorerna användas? Samarbete som form för datorbruk 
lyftes fram av flera deltagare i Varna-konferensen, medan andra snarare 
ville betona de möjligheter till individualisering som ges. 

Från WHO redovisade Jule framgångar av datoranvändning för barn med 
olika slag av handikapp. T ex kan skrivsvaga barn gå framåt med datorstöd 
och fysiskt handikappade barn kan använda datorn som en "förlängd arm". 
Att psykiskt handikappade barn skulle kunna dra nyna av datorer är en 
mindre vanlig erfarenhet. Snarare kan argument emot datorbruk i skolan 
formuleras utifrån just psykiskt handikappade barns situation - de kommer 
inte att förstå, kan inte läsa tillräckligt bra, kan inte lära sig vare sig om datorn 
eller med hjälp av den. Så långt Varna-konferensens inlägg. 

Hur det förhåller sig med handikappade barn och datorer kan variera, men 
frågan om "svaga" barns lärande med hjälp av datorer hänger också samman 
med på vilket sätt barnen är svaga. En intressant iakttagelse återkommer i 
olika texter om skola och datorer. It ex CLEA:s rapport (1985) och i Condry 
& Keith (1983) noteras att barn som har svårt att lära sig i traditionella 
undervisningsformer kan prestera bättre med datorstöd. Här kan det vara 
givande att se närmare på den relation som utvecklas mellan barn och dator 
och jämföra den med hur relationen mellan svaga elever och lärare utvecklas. 
Datorn kan ju inte på samma sätt som en missnöjd lärare signalera sitt omdö
me, datorn ger mera objektiva besked och mera neutral uppmuntran - den 
behandlar alla barn lika. Kanske finns intressanta förhållanden just här att 
undersöka. Hur uppfattar "svaga" barn, barn som är lågpresterande i skolan, 
datorn som verktyg respektive datorn som utvecklingsuppgift? 

För skolans datorstöd och datorundervisning har i olika länder MIT
forskaren Seymour Paperts bok Mindstorms fått stor betydelse, liksom hans 
programspråk Logo - utvecklat utifrån Piagets kunskapsteori. Papert tar 
emellertid avstånd från Piagets stadievisa beskrivning av kognitiv utveck
ling. I stället menar han att "the fundamental fact about Iearning" är att 
" anything is easy if you can assimilate it ro your collective of models" (s vii). 
Mellan det sensoriska och det abstrakta kan vi konstruera redskap som 
fungerar som övergångsobjekt (transitional objects) menar han. Barn byg
ger sina egna tankemässiga strukturer, och det kan vara bra för dem an i det 
bygget använda en dator. Detta är Paperts tes, och den utvecklas i tankar 
om hur hela läromi.Jjöer runt barn ska kunna förändras så att barnens tanke
bygge underlättas. I en Logo-miljö finns sköldpaddan som barnet flyttar 
med hjälp av olika kommandon. Logo medger t o m att sköldpaddan utför 
kombinationer av rörelse och musik. Barn kan mycket lätt lära sig program
mera med Logo , säger Papert, och detta är inte att förundras över. Barn lär 
sig ju i naturliga miljöer andra språk, argumenterar han. Poängen med 
Logo och dess förankring i Piagets kunskapsteori är att barnet kommunice
rar genom att programmera datorn och samtidigt utforskar sitt eget sätt att 
tänka. Med datorn kan barnet både konkretisera och personalisera abstrakta 
begrepp inom t ex matematiken. Papert är skeptisk till Piagets indelning i 
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konkret och abstrakt, dvs skolårens stadier i kognitivt avseende. Med Logo 
kommer den uppdelningen att försvinna, gränserna att suddas ut. Logo 
konkretiserar det abstrakta. 

Ordbehandling är förstås en möjlighet som barn kan använda i en datori
serad inlärningsmiljö. Matematik, fysik (i en mikrovärld) och ideutveckling 
kan man åstadkomma på mycket bättre sätt med Logo än i traditionella 
inlärningssituationer, säger Papert. Att få grepp om en ide och att få möjlig
heter att reflektera över vad man ser och lär är kunskapsbildningens vikti
gaste drag, säger han också, helt i enlighet med t ex Piaget, och Logo
pedagogiken kan komma att revolutionera undervisningen helt. Lärarrollen 
kommer att ändras så att lärarens uppgift snarast blir att som en antropolog 
försöka förstå barnens tankar och kultur, för att på så sätt få en grund för 
sina egna insatser. Med datorprogrammen klarar barnen mycket av det 
läraren tidigare bidragit med. 

Med åberopande av Paperts Mindstorms och Logo-språk redovisar nu
mera många forskare och lärare framgång med datorstödd undervisning. 
Klein (1985) beskriver i en antologi med bidrag från olika lärare och forska
re skilda sätt att underlätta barnens lärande i skolan. Det handlar - som hos 
Papert - om att använda ordbehandlare, om att lösa geometriska problem, 
om att använda simulering. Solomon (1986) jämför olika slag av dator-barn
interaktion i datorstödd undervisning och lyfter särskilt fram den pedago
giska process som kan uppstå i Logo-klasser. Här utvecklas barnens mate
matikförståelse lika naturligt som deras modersmål, säger Solomon. 

Ett problem i studier av datorernas betydelse i undervisning syns vara att 
påvisa transfer, dvs hur problemlösning genom t ex programmering kan 
spridas över till nya områden av problemlösning. 

En annan för skolans undervisning viktig fråga är vilka åldrar som lämpar 
sig för datorstöd och datorundervisning. Vi har sett att den svenska läropla
nen för grundskolan i stort reserverar datorundervisning för högstadiet. 
Papert argumenterar för att även yngre barn har stor glädje och nytta av 
datoriserade inlärningsmiljöer. I ett par olika undersökningar (Johansson, 
1984 och Nielsen, 1986) pekar författarna på de svårigheter som äldre elever 
har att lära sig problemlösning genom programmering. Johanssons elever 
var gymnasister som skulle konstruera ett enkelt BASIC-program på basis 
av skriftliga instruktioner. Nielsen studerade högstadieelver som arbetade 
med Logo i geometriövningar. Johanssons gymnasister var pojkar, Nielsens 
högstadieelever flickor. Inspelade dialoger mellan ungdomarna när de arbe
tade i par, och forskarnas analyser av vad som sker när elever arbetar med 
datorn, vittnar knappast om att det sker någon kunskapsbildning i själva 
arbetsprocessen. Däremot kunde det vara fascinerande för eleverna att ma
nipulera med datorn, att knappa fram bilder på bildskärmen. Gymnasister
na höll på med en form av avancerad trial-and-error, säger Johansson, och 
de förstod inte att de hade svårigheter. De hamnade ändå till sist hyggligt 
rätt, men lösningen var dålig. Inte heller de femtonåriga flickorna som 
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Nielsen studerade insåg att de sysslade med problemlösning. 
De här båda exemplen ser ut att ge stöd åt Hebenstreits vid Varnakonfe

rensen framförda påstående att träning i programmering knappast ger öv
ning i problemlösning. Eleverna i de båda refererade undersökningarna var 
tonåringar , och en möjlig tolkning till en del av resultaten är att Logo
programmering passar yngre elever bättre, eftersom Logo är konstruerat 
främst med tanke på lägre åldrar. 

Datorn som utvecklingsuppgift eller verktyg? 

Datorn för skolbruk har främst karaktär av verktyg för lärande . Det framgår 
av undersökningar som gjorts av datorer i skolan. 

Men datorsamhället (informationssamhället) är samtidigt en utvecklings
uppgift som ska bearbetas och lösas av barnen. Det framgår av analyser som 
görs i bl a internationella redovisningar och diskussioner. Ett sätt att lösa 
utvecklingsuppgiften Datorsamhället är att låta barnen arbeta med datorer i 
skolan. Datorn blir alltså både verktyg för skoluppgifter och lösningen på 
barnens utvecklingsuppgift Informationssamhället. Platsen för lösningen är 
skolan - det blir en tolkning av olika bidrag till frågan om hur relationen 
barn - datorer ser ut. 

Det finns förstås kritiska röster mor att föra in datorer i skolan, som 
framgått. Larsen (1986) varnar t ex för att ersätta skolans traditionella peda
gogiska "spel" med vad han kallar " returnpedagogik" - ett annat spel. Bra 
bruk av datorer förutsätter bra skolor, säger han och flera andra i kritiska 
diskussioner om datorer i skolan. När skolor har problem med undervis
ningen eller barnens inlärning , kan problemen i sig legitimera införandet av 
datorstöd. Men skolans problem kan ju inte lösas med datorer. Informa
tionsteknologi kan inte rimligen bli en lösning på problem som bottnar i 
systemegenskaper i skolan som sådan . 

Datorn som utvecklingsuppgift kan skolan hjälpa barnen att bearbeta 
även om inte allt fungerar bra i skolan f ö. Men datorn som verktyg kan 
knappast föras in i skolan om problemen som ska lösas i grunden kräver 
andra slag av analyser och andra lösningar. 

Skolans problem med barns kunskapsbildning 

Skolans problem med barns kunskapsbildning ses ofta som enskilda, ensta
ka barns inlärningssvårigheter. Det kan röra sig om problembarn med 
problemfamiljer, där mötet med skolans kultur beskrivs som något av en 
kulturkrock. Att elevers svårigheter i skolan skulle kunna sökas i skolan 
som sådan, dvs som sammanhang för barnens lärande, uppmärksammas 
mindre ofta. Det kan ju finnas ett korn av insikt och sanning i de iakttagel-
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ser som gjorts att "svaga" eller "omotiverade" barn presterar bättre med 
datorstöd än med lärarstöd. Sanningen kan ligga i den relation som utveck
las i ett kunskapshierarkiskt skolsystem, mellan lärare och elever. 

Problemet handlar bl a om hur barn lär sig, eller snarare hur de kan lära sig. 
En vanlig uppfattning i skolan är att stoffet i ett ämne ska ordnas hierarkiskt, 
efter komplexitet och svårighersgrad . Om det är inget att säga. När man 
därifrån går vidare till att också konstatera att alla elevers inlärning ska följa 
samma komplexitetsordning är det mera befogat att invända. Att lärarens 
uppgifter till barnen i en skolklass fattas olika av eleverna, och olika för olika 
elever, är något som belagts i flera studier vid det här laget (Se t ex Hallden, 
1982 . Bennet m fl , 1984). Det finns alltså ingen given överensstämmelse 
mellan skolans och lärarens budskap å ena sidan och elevernas tolkningar av 
samma budskap å den andra. Att eleverna i sitt lärande ska följa en bestämd 
hierarkisk inlärningsgång är också något som kan ifrågasättas på basis av 
undersökningar av hur man kan lära. Bla a Horne (1983) har visat vansklighe
ten i de föreställningar som finns om fixa steg i lärandet. Kunskapsbildning är 
ett personligt företag som inte är generellt lagbundet. I stället kan man tala om 
personliga hierarkier och olika vägar till samma kunskap. För de svagpreste
rande kan föreställningen om en given stege för alla an klättra på bli särskilt 
förödande. De tvingas tänka om i förhållande till sitt sätt att lära, och kan av 
det skälet riskera blockeringar i sitt lärande. 

Problemet handlar också om hur man kan ta reda på vad eleverna 1}1inn_s 
av det de lärt sig. di Sibio (1982) påpekar det anmärkningsvärda i skolors 
minnesuppfattningar. Man tycks lite varstans i skolorna, runt om i världen, 
följa en minnessyn som går tillbaka till Ebbinghaus' i slutet av 1800-talet 
utförda studier av inlärning och glömska, de undersökningar som använde 
meningslösa stavelser som enheter för att få materialet så associationsfritt 
som möjligt . Strävan var då att studera inlärningskurvans förlopp i en så väl 
kontrollerad situation som möjligt. Att överföra dessa experimentella erfa
renheter till skolundervisning kan dock medföra problem för barnen i sko
lan. Bartlett ( 1932) tillhör de forskare inom en konstruktivistisk tradition 
som påpekat minnets bearbetande karaktär vid meningsbärande material. 
Översatt i den terminologi som använts tidigare i den här uppsatsen: 

När stoffet är ".brukbart" genom att det har mening blir skoluppgiften av 
sådant slag att bearbetning kan ske. Att mäta det inlärda såsom om det 
rörde sig om icke meningsbärande stoff - där ju retentionskurvan brukar 
falla skarpt i början - ger då missvisande information om vad eleverna i 
realiteten lär sig och vad de kommer ihåg. 

Med utgångspunkt i alternativa tolkningar av lärande och minne kan det 
vara i hög grad intressant att studera elevernas möten med datorstödd un
dervisning, eller med datorerna som utvecklingsuppgift. Markerar t ex da
torstödet ytterligare en mekanisk minnesuppfattning i skolan? Är ropet på 
bättre programvara för skolbruk ett uttryck för behov av hierarkiskt ordnat 
stoff som tänks matcha elevernas förmodade inlärningshierarki? 
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BARNKULTUREN OCH FRITIDEN 

I barnens egen kultur på fritiden blir det inte lika näraliggande att tänka sig 
den nya informationsteknologin som redskap för kunskapsbildning. Där
emot kan teknologin utgöra inramning för verksamheter som rymmer bar
nens utvecklingsuppgifter. Attraktiviteten och brukbarheten i nya medier 
är ofta påtaglig i barnkulturen. Larson & Kubey (1983) pekar på televisio
nen och på musiken som varandra motsatta krafter i unga människors liv. 
Musiken markeras tydligare i ungdomsgrupper än i skolbarnskulturen. TV 
bygger på familjerelationer och kan förstärka dem, medan musiken bygger 
på och förstärker kamratrelationer, menar Larson & Kubey. Också när det 
gäller video är det ungdomar snarare än barn som attraheras, och kamrat
grupperna (peer groups) är kraftfulla förstärkare av videotittandet som soci
al aktivitet , visar Panelas (1983). Panelas menar att videotittande och -spel 
(video games) bör studeras som en social aktivitet i en kulturell kontext, dvs 
närmast som en utvecklingsuppgift. Här påpekas ett intressant forsknings
problem: att studera teknologiska produkter som kulturella innebörder. 
Condry & Keith (1983) studerade innehåll i ungdomars mediekultur, bl a 
TV, video och datorspel. I jämförelsen mellan datorer och TV påpekar de 
här författarna något som ofta tas fram till datorns fördel framför TV och 
video: datorn är "open ended", den kan alltså tänkas erbjuda brukbarhet på 
ett mera aktivt sätt än t ex TV. Författarna efterlyser forskning om bl a 
fritidsbruket av datorspel och datorer i andra fritidssammanhang. 

Enligt det här slaget av analyser kommer barn och ungdomar, i sina 
respektive kulturer, att ta in nya medier och ny teknologi i sin avgränsning 
gentemot samhället för övrigt. Medierna och teknologin kommer att bli 
delar av kulturen, kanske som utmaningar i form av utvecklingsuppgifter. 

Vilken utmaning för skolan är då fri tidsbruket av T V, video och dator
spel? De undersökningar som gjorts ger knappast någon enhetlig bild. 
Kjellmor (1983) visar att högstadieelever förhåller sig tämligen nyktra till 
TV:s innehåll. Man ser en del program, ofta funktionellt och utifrån egna 
aktiva val, i andra fall mera slappt och närmast som inslag i social samvaro. 
Noble (1975) gör en differentiering mellan olika grupper av barn (pojkar) 
när det gäller risker med TV- och videotittande. Pojkar som i si tt liv för 
övrigt har stora personliga problem, som är ensamma och kanske misslyc
kas i skolan , kan tänkas fly till TV och video och då förstärks deras pro
blem. Stortittare på TV och video som också har andra verksamheter på sin 
fritid, och framförall t om de har fungerande kamratgrupper , löper inga 
risker genom mediebruket. Om medierna är skadliga för barnen skulle 
alltså bero på i vilka sammanhang de ingår. 

Datorspelen som fritidsinnehåll finns knappast beskrivna i litteraturen. 
Vid en konferens i Interlaken, Schweiz, våren 1986 (i IFIP:s regi) med 
temat "The computer in the home - its challenge ro education", presente
rades en del material som har relevans för frågan hur barns datorvärld ser ut 
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och vad den skulle kunna innebära för deras kunskapsbildning. Harkins 
från Pennsylvania, USA, pekade på den snabba utveckling som skett i USA 
på hemdatormarknaden, och på alla hemdatorklubbar som vuxit upp. Här 
skulle skolorna ha något atc lära, menade han. Formerna för samarbetet 
inom klubbarna - där både vuxna och barn deltar - är oftast demokratiskt 
och icke-tävlings-inriktat. Här finns engagemang och intresse för de gemen
samma uppgifterna (Harkins, 1986). Enligt Harkins är utvecklingen i USA 
nu sådan att datorspel alltmer överges till förmån för bl a simulering med 
hemdatorer. Engelska förhållanden redovisades vid samma tillfälle muntligt 
av Crapper. I en enkät till skolbarn frågade hon hur familjerna använde sina 
hemdatorer. Barnen använde dem helst för spel, men föräldrarna brukade 
dem också för bl a bokföring. En genomgående uppfattning bland barnen 
var att datorer är mycket roligare än TV. Nackdelarna med datorerna är 
snarast, såsom barnen såg det , att de kostar mycket, att de antagligen drar 
mycket elström och att de tar stor plats i hemmet. Att gamla människor inte 
alltid är så förtjusta i datorer och an små barn lätt kan ha sönder dem hör 
också till nackdelarna med datorer, sådant som minskar deras brukbarhet 
( aff ordance). 

I Sverige, liksom i USA och Västeuropa, är ungdomarna den största 
brukargruppen när det gäller hemdatorer. USA och England har längre 
erfarenhet och expansionsfas än Sverige, men utvecklingen går snabbt hos 
oss nu. Frågan är vad som får stryka på foten när hemdatorerna på allvar tar 
plats i svenska hem. I en amerikansk undersökning (Vitalari et al, 1985) 
undersöktes hur tidsanvändningen för olika verksamheter i hemmen för
ändrades, när datorerna kom in där. Deltagarna i undersökningen var med
lemmar i en datorklubb, och det visade sig att de största förändringarna 
inträffade i familjer med barn. Den verksamhet som främst drabbades var 
TV-tittande och umgänge inom familjen. 

Olika sammanhang för kunskapsbildning 

I avsnittet om barnkultur skrev jag om hur barnkulturen kan karakteriseras 
genom sin form och genom ett specialdestinerat innehåll som bearbetas i 
kulturens mönster. Både form och innehåll för kollektiv av barn skiljer sig 
för skola och fritid , t ex med avseende på kamratgruppen, innehåll och 
utvecklingsu ppgifter. 

Att leken är något som hör till fritiden och att lärandet hör till skolan, det 
ser vi om vi granskar de båda meningssammanhangen från barnens per
spektiv. 

Den sovjetryske språkpsykologen Lev Vygotskij formulerade teorier om 
bl a lek och inlärning (1966, original 1933). Vygotski j betonar att leken i 
barnets verksamhet innebär ett närmande av inlärningsprocessen till allmän 
psykisk utveckling. Leken är därmed kunskapsutvecklande, inget som barn 
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ägnar sig åt för att göra sig av med överskonsenergi, som ofta antas. Leken 
handlar om att skapa föreställda situationer och om att tillskriva situationer 
mening. Den handlar om att skilja fantasi från verklighet. I leken bearbetas 
verkligheten i fantasins form. Olika åldrar har olika lekformer. I leken 
utövas kompetens och kompetensutövandet är nödvändigt för kunskapsut
vecklingen. Olika möjligheter prövas i leken och på så vis ges också möjlig
heter för barnet att överskrida gränserna för det givna. 

Sådan kunskapsutveckling kan inte prediceras i sina detaljer, stegen och 
nivåerna är inte på förhand givna. Leken kan vara ett redskap för att lösa 
utvecklingsuppgifter, t ex sådana som har med ny teknologi och massme
dier att göra, eller sådana som har med kamratrelationer att göra. 

Eftersom barn själva oftast ser skolan som att den utestänger lek får 
kunskapsutveckling och lärande i lekens form svårt att ta plats just i skolan. 
Lek förutsätter oftast andra, lek är för barn en fråga om samhandlande. 
Därför har leken oftast sin arena utanför skolan, även om det inte är kun
skapsmässigt motiverat att det är så. 

Rasmussen, som studerat lekens betydelse för barn, uttrycker oro för 
leken i barns framtid (1979). Riskerna finns i den elektroniska styrning som 
barn i framtiden kan utsättas för - "ett samhälle där det sociala livet som 
helhet dirigeras av elektronisk styrning" (s 107). Men Rasmussen formule
rar också en motbild : Tidsbesparingar som datoriseringen medför kan kom
ma att ge vuxna ökad tid för umgänge med barnen och för lek. 

Många vuxna ser stora och små elektroniska leksaker som kraftig styrning 
av barnens liv. Så ser ju inte barnen det. Det de ser - på fritiden - är just 
lekmöjligheterna. Toft (1984) jämför barns och vuxnas uppfattningar av ny 
teknologi och dess möjligheter i barnens lek. Hon visar bl a an barn upp
skattar vad man kan göra med de nya elektroniska leksakerna, redskapen, 
de värderar deras funktion. Vuxna kan däremot vara ängsligt moraliserande 
och se till leksakernas yttersta syften. Den här skillnaden mellan barn och 
vuxna i sättet att uppfatta och förstå ny teknik och nya medier är viktig att 
uppmärksamma. De snabba teknologiska och därmed kulturella föränd
ringarna i barns liv kan också medföra ändrade relationer mellan vuxna och 
barn, bl a i läroprocesserna. 

Framtidens skola och fritid för barn 

Kommer framtidens skola an rymma datoriserade läromiljöer av det slag 
som t ex Seymour Papen förespråkar? Traditionella skolhus, klassrum och 
lärosituationer kan då komma att förändras redan genom införandet av den 
nya teknologin. Det kan också bli fråga om ändrade kulturella mönster för 
lärandet, bl a därför att barnen och ungdomarna ligger i frontlinjen för en 
del av den nya teknologin, medan föräldrar och lärare kan tveka inför värdet 
av den. 
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Motsvarande visioner kan ses för datorerna i barnens fritid . Nya nätverk 
av datorer kan komma att innebära ändrade villkor för både arbetsliv och 
fritid . Det kan spekuleras i vilken roll datorn kan få i sådana nätverk. Som 
subjekt i mänskliga nätverk, eller som objekt for sådana nätverk? I Harkins' 
(1986) beskrivning av hemdatorklubbar i USA ser vi den senare visionen 
förverkligad, medan mera skrämmande framtidsbilder visar hur datorn kan 
komma att ersätta människor i kommunikationsnät, dvs bli subjekt i sådana 
relationer. 

Kan datorn bli den brygga som förenar fritidens underhållning med sko
lans undervisning, såsom Condry & Keith (1983) föreslår i sin analys av 
skolans och fritidens datorisering? Kan programvaran i skolan få en så 
lekfull karaktär att de positiva skolvisionerna om framtiden förverkligas? 
Eller är både programvaran för skolbruk och fritidens datorspel så fasts täll
da enligt bestämda formler att utgången är given , dvs lärandet i skolan 
respektive leken på fritiden så slutet och förutsägbart att kunskapsbildning i 
genuin mening inte kan ske? 

Diskussioner om datorer och barn förs, som framgått, ofta utifrån skolans 
datorstödda undervisning. Datorprogram utvecklas för skolans olika ämnen 
och för olika elevgrupper. Samtidigt finns datorerna som ganska odramatis
ka inslag i många barns vardag - i deras egen kultur. Som ofta i pedagogis
ka diskussioner tänker man sig att skolan ska kunna anlägga moteld mot 
fritidsbruket. Som vetenskapligt stöd för sådana åtgärder saknas dock ännu 
till stor del empiriska undersökningar av hur barn uppfattar den nya tekno
login, och vad de gör med den. 

För att få veta något om vart barnkulturen är på väg i ett samhälle med 
expanderande informationsteknologi, krävs forskning som utgår från bar
nens perspektiv. 

NY TEKNOLOGI FRÅN BARNS PERSPEKTIV 

Inom massmedieforskningen går en skiljelinje mellan grovt sett två olika 
forskningsansatser. I inledningen till den här uppsatsen berördes kort 
Frankfurtskolans teori om medvetandemodellering, vilken kan ses som ex
empel på en av ansatserna. Mathisen & Werner (1982) betecknar de båda 
inriktningarna som effektforskning respektive bruksforskning. En stor del 
av de undersökningar som gjorts av barn och massmedier är effektforsk
ning. Man försöker ta reda på vilken påverkan som sker när barn tex tittar 
på TV. Sådana undersökningar har ofta varit svåra att tolka, bl a därför an 
effekter är svåra att mäta. Ibland har det också ifrågasatts om själva proble-
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met är riktigt formulerat. Utgår det inte från föreställningen om enkelriktad 
stimulus- respons-påverkan av ett slag som inte förefaller rimligt när det 
gäller barn och medier? 

Olika undersökningar visar att ett och samma fenomen kan uppfattas 
olika, när det betraktas från olika perspektiv. Vuxna och barn ser t ex olika 
på en klassrumssituation eller på budskap i medierna. De fokuserar olika 
aspekter och bearbetar dem på olika sätt. Studier ur ett barnperspektiv när 
det gäller nya medier och ny teknologi kan ge kunskap om hur barnens 
frågor ser ut när de tacklar utvecklingsuppgiften datorsamhället, eller när 
de använder datorn som verktyg i skolans lärosituationer. 

Att studera kulturella innebörder 

Att studera fenomen i barns värld genom att försöka se dem som deltagarna 
i en bestämd kultur (barnkulturen) själva ser dem innebär bruket av en 
kvalitativ metod. Sådana studier har under senare år blivit vanliga inom 
pedagogiken som vetenskap. Berglund (1985) beskriver ansatsen som natu
ralistisk eller etnografisk. Utmärkande är att man inte arbetar vare sig 
induktivt eller deduktivt , i renodlade former. Snarare söker man sig fram 
till kunskap om ett fenomen på mera trevande sätt , där hypoteser kan 
formuleras som anhalter och prövas "på plats". Man utgår frän en allmän 
teoretisk ram med begrepp som visar hur man föreställer sig forskningsfäl
tet och fenomenet som fokuseras. Fokuserande begrepp kan vara av det slag 
jag introducerat i den här uppsatsen , alltså "utvecklingsuppgift" och 
"brukbarhet" (affordance). Teknikerna att samla data får gärna vara flera 
och i grunden olika. Det gäller att få en så bra bild , en så god gestalt , som 
möjligt av fältet och det fenomen som står i fokus. Overholt & Stallings 
(1976) presenterar det här sättet att söka kunskap i etnografiskt pedagogiska 
studier som abduktivt - i kontrast till renodlade deduktiva eller induktiva 
ansatser. 

Inom området Barn och informationsteknologi kan problemet formuleras 
som en fråga om kulturella innebörder i pedagogiska situationer. Vilka 
möjligheter till kunskapsbildning, vilka pedagogiska innebörder, har infor
mationsteknologin för barn? 

Sherry Turkle (1984) studerade bruket av datorer bland barn och följde 
en antropologisk metod. Barnen levde i en datorkultur i anslutning till 
MIT, där Turkle själv bedrev sin forskning. Hennes frågor var hur barn 
tänker kring datorer och om sig själva i förhållande till datorerna. Hur ser 
mötet mellan datorkultur och barnkultur ut från barnens perspektiv? Turk
les undersökning handlar bl a om hur barn i olika åldrar ser sig själva när de 
jämför sig med datorer. Yngre barn (5-6 år) ger datorn ett eget liv, något 
äldre barn (7-8 år) ser datorn som något man kan kämpa mot och övervin
na, i spel, men ungdomar i puberteten ser sitt eget tänkande återspeglat i 
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datorns. Därmed är det inte så, påpekar Turkle, att datorn bestämmer 
ungdomarnas tänkande. Snarare kan sägas att "computers evoke, rather 
than determine thinking" (s 21-22). 

En framträdande kulturell innebörd hos datorn är att den tränger in i vårt 
tänkande om oss själva som människor, säger Turkle. Hon tar fasta på 
Piagets ideer om barn som forskare och tänkare, som filosofer i livsfrågor. I 
sina intervjuer med de yngre barnen följer hon Piagets sk kliniska intervju
teknik i sättet att samtala med barnen. Det innebär att hon fångar barnens 
uppfattningar av olika aspekter av den miljö de lever i genom att följa upp 
alla svar som har karaktären av just uppfattningar. Turkle har också samta
lat med och lyssnat på barn som i grupper diskuterar datorer. Teman som 
hon funnit då är frågor som har att göra med datorns eventuella mänskliga 
egenskaper, frågan vad som skiljer en dator från en människa och huruvida 
datorer har hjärnor eller sinnen. Äldre barn kan också tänka sig att datorn i 
någon mening har liv, men det som gör människor unika och fyllda av 
verkligt liv är att de har känslor, säger barnen. Det intressanta i Turkles 
undersökning är inte främst vad hon visar om tankar som barnen har om 
datorer. Datorn som gemensamt ämne för utforskning blir här tydlig och 
det kan tolkas som att barnen i Turkles studie har datorvärlden som en 
central utvecklingsuppgift, som de försöker både uppfatta och fatta , både 
perceptuellt avgränsa och förstå. 

Bäst kände barnen i Turkles studie till datorerna genom spelen. En skill
nad som blir tydlig vid en jämförelse mellan barns och vuxnas uppfattning
ar av datorer, är att barnen tar den nya teknologin för självklar, som en del i 
tillvaron, medan vuxna ofta visar antingen stor entusiasm inför de nya 
möjligheterna eller rädsla inför riskerna. 

Turkle diskuterar i sin bok metodfrågor och tar avstånd från effektstudier 
inom det här området. Det är inte så, säger hon , att barn på enkla och 
entydiga sätt kan sägas påverkas av t ex datorer. Det är mera fruktbart att 
fråga vad barn, särskilt olika barn, gör med datorn. Det handlar ju om ett 
möte mellan två kulturer, barnens kultur och datorkulturen (the culture of 
simulation). 

Turkles rön gör det motiverat att söka vidare för att få grepp om det mötet. 
Riis (1986) påpekar den provokation som blir synlig i Turkles samtal med 
barn om datorer. När barnen kommer in på vad datorer kan och inte kan, vad 
som är mänskligt och icke-mänskligt, lär de sig också en del om vad kunskap 
är, vad mänskliga tankar är. Här kartläggs något av människans innersta och 
något "genuint mänskligt avmystifieras", säger Riis (s 13). 

I en svensk undersökning (Olstedt, 1985) intervjuades högstadieelever 
om sina uppfattningar av datorer, före införandet av datorer i undervisning
en. Syftet var att kartlägga elevernas tankar och frågor kring datorer, för att 
på så sätt få en grund för datorstödet i skolan. En vanlig fråga var: Kan 
datorn ta över världen? Både flickor och pojkar, men särskilt flickorna , 
undrade över framtiden och den makt datorerna kunde tänkas få. Det 
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förefaller som om högstadieeleverna i den undersökningen ser datorn som 
en egen kraft. Yngre barn - mellanstadieelever - gav i Breitholtz' studie 
(1985) lite annorlunda funderingar. De förhöll sig mera nyktert avvaktande 
till frågan om datorns makt och kraft. Lågstadiebarn som jag diskuterat med 
i anslutning till en undersökning om barns fritid menar däremot bestämt att 
datorn inte kan ta över världen, eftersom vi måste tala om för den vad den 
ska göra. De äldre knyter möjligheten av ett maktövertagande till såväl 
datorns egen kraft som människors oförsiktiga bruk av datorerna. Man kan 
ju trycka fel på en knapp. 

Börjar man kanske själv tänka konstigt? Så frågar äldre skolbarn och den 
frågan är ju inte vare sig irrelevant eller ovanlig. Sambandet mellan språk 
och tänkande är ett viktigt ämne i datorkulturer. Vad som är konstigt i 
tänkandet efter flitigt umgånge med datorer är, menar barnen, att man 
följer lite underliga fastställda mönster i sitt tänkande. Eller att vi börjar 
prata för oss själva, börjar föra monologer, utan att tänka på den vi pratar 
med. 

Turkles studier gjordes vid MIT, bland barn som levde i vad som kan 
kallas en datoriserad värld. Olstedts, Breitholtz' och mina intervjuer med 
skolbarn i hög-, mellan- och lågstadiet gjordes med barn som inte hade 
särskild erfarenhet av datorer. Turkles barn hade uppenbarligen funderat 
mera över datorernas liv och död, haft tankar om sig själva i relation till 
datorerna. Tendenserna är dock likartade: Barn i lägre skolåldrar är mera 
sakliga i sina utsagor om datorer, medan tonåringars tankar rör existens
och identitetsfrågor. Uppenbarligen aktualiserar datorerna sådana frågor 
och gör tankarna synliga i samtal och diskussioner. 

Sammanhangen för den nya teknologin 

Fritiden för barn i skolåldern är fylld av verksamheter, av organiserade 
aktiviteter och mediestoff. Fritiden som meningssammanhang innefattar 
också barnkulturens kollektivitet, kamratgrupper och mönster för samvaro 
med likar. Fritiden knyter barnen själva till föreställningar om lek, frihet, 
egna val, egen styrning av verksamheten. Det kan tolkas så att barnen på sin 
fritid känner sig utöva kontroller över sina egna villkor. Ny teknologi på 
fritiden kan då också förknippas med lek, frihet, egna valmöjligheter. 

Skolan som meningssammanhang har andra associationer för barnen. I 
skolan är de elever som ska lära sig . Här ska de inte leka eller välja s jälva. På 
lärare och läromedel ställer eleverna krav på att få förklaringar, redovisning
ar, att bli undervisade men knappast underhållna. (Jfr Löfberg & Qvarsell, 
1986). 

Få barn, av dem jag mött i intervjuer och diskussioner, har erfarenhet av 
datorer i skolan. Till övervägande delen förknippar barnen datorer med vad 
de sett av bruk i samhället utanför skolan, tex som spel eller leksaker, men 
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också i större skala, som hot mot arbetsmöjligheter och freden i världen. 
Barn idag har en del vardagserfarenheter av datorer, liksom av medier 

och masskommunikation i stort. Sådana erfarenheter bearbetar barn i enlig
het med de meningssammanhang de förekommer i. Fritidens datorer för
knippas då med frihet, lek och egna val, medan skolans datorundervisning 
förknippas med allvar, tvång och lärande. Det är alltså troligt att eleverna 
möter skoldatorerna med samma attityder som de har till läromedlen och 
lärarna i skolan, dvs med krav på förklaringar och rättvisa omdömen. Det är 
möjligt att datorer i skolan för eleverna får en innebörd av ytterligare skol
redskap. En del undersökningar som har karaktär av meta-analys av redan 
utförda studier (t ex Lauterbach, 1985) visar också att datorer i skolan kan 
ha inledande positiva effekter på så sätt att lärandet då intensifieras och 
aktiveras, för att sedan gå ned till mera normal nivå, sedan nyheten förlorat 
sitt behag . Här kan datorn ses som något nytt som ska tacklas, kanske en 
utvecklingsuppgift , medan frågan om redskapet för lärande står kvar som 
ett frågetecken. 

Svenska barns fritid är varierad. Få barn domineras på sin fritid av 
mediestoff eller informationsteknologi. Normala mönster och innehåll i 
barnkulturen relaterar sig ännu inte riktigt till nyheterna inom datorkultu
ren. Specialstudier av ungdomar i svenska hacker-kulturer skulle kunna ge 
andra inblickar i barns och ungdomars möten med datorerna som fenomen. 

Nya kulturella möjligheter? 

Bruner (t ex 1973) sätter människors, särskilt barns, utveckling i relation till 
teknologiska redskap i olika kulturer. Skriftspråket är ett sådant kulturbero
ende redskap som enligt Bruners undersökningar kraftigt inverkar på den 
kognitiva utvecklingen. Eftersom skriftsspråket är förbundet med lärandet i 
skolan, kommer skolgången som sådan att ha kulturella möjligheter till 
tankeutveckling. Skriftspråket är en teknologi som fungerar som kulturell 
förs tärkare i hela socialisationen, enligt Bruner. 

För att få insikt i hur annan teknologi - tex datorer och informationstek
nologi - kan fungera som kulturella förstärkare, krävs jämförande studier 
av lärande i skolan och lärande i andra sammanhang som barn är del av. 
Olika faser i ett inlärningsförlopp i skolan, där olika uppgifter kan identifie
ras och även i någon mån isoleras , skulle kunna studeras med fokus på 
enskilda barns sätt att lära, på deras sätt att bruka teknologin. Barnens 
relation till teknologin kan t ex studeras i termer av handlingar, bilder och 
symboler. Bruner (1971) använder begreppen enaktiv, ikonisk och symbo
lisk om olika slag av tankerepresentation. Elkind (1978) presenterar - med 
Piaget som bakgrund - sätten att lära som operativa, figurativa och konno
tativa. Den indelningen påminner om Bruners representationsformer, men 
den bygger alltså på en konstruktivistisk teori (Piaget). Det operativa, figu-
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rativa och konnotativa (innebörder, symboler) kan knytas till brukbarhet 
(affordance) och perception i Gibsons (1979) mening. På olika sätt skulle 
alltså datorer i och utanför skolan kunna vara kulturella tekniska förstärkare 
av kunskapsbildning - via operativt handlande, via fugurativt percipieran
de och via konnotativt skapande av innebörder. 

För att studera och bedöma nya teknologier som kulturella redskap krävs 
dock förståelse för barns situation och villkor i stort . För skolan är det t ex 
väsentligt att se datorerna i barnens olika livssammanhang. Att datorer kan 
vara såväl utvecklingsuppgifter som redskap för inlärning är en öppning till 
att formulera frågor om "barnens nya värld" och om "nya barn". För att 
återvända till den distinktion som togs upp i inledningen till den här uppsat
sen: Handlar DET NYA i informationsteknologin om NYA BARN och NY 
UNGDOM eller om en BARNENS NYA VÄRLD? Svaret beror bl a på 
från vilket perspektiv informationsteknologin betraktas. Vuxnas uppfatt
ningar av datorer och annan ny teknologi gäller hot och möjligheter för 
barnen, och ibland formuleras de tänkta effekterna i termer som leder 
tankarna till att det faktiskt skulle skapas nya slags barn i ett informations
samhälle. Barnen själva relaterar teknologin till sina kontexter och ser sna
rast den nya världen, utan att de ser vari det nya består. Man använder 
teknologin, i skolan eller på fritiden, man reflekterar över den och har den 
som objekt för utbyte av tankar och erfarenheter. 
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Löss och människor 
Tankestänk från den matematiska marginalen 

Finns verkligen 1T? 

Det berömda talet rr, d v s förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess 
diameter, är ett tal, som inte kan uttryckas vare sig som ett avslutat decimal
bråk (som 3, 14) eller som ett oändligt periodiskt decimalbråk (som 3,14 14 
14 14 ... ). Men med hjälp av ett otal raffinerade matematiska hjälpmedel 
kan man approximera 1T med så många decimaler man behagar - eller 
åtminstone så många som man har lust, råd och tid att t ex låta en dator 
producera . "rr lika med 3,14" är den klassiska skolboksapproximationen; 
värdet 3,14159 kan användas i sammanhang där litet mera precision krävs. 
Det av den engelske matematikern Daniel Shanks på 1800-talet slagna 
världsrekordet (det tog honom mycket lång tid!) med 1T lika med 3, ... följt 
av 707 decimaler är gjort för extremt kräsna konnässörer. Likväl slås detta 
rekord - tillika på försumbar tid - med enorma marginaler av dagens 
datorer. Det kan tilläggas att det är svårt att tänka sig något praktiskt bruk 
där mer än säg 10-30 decimaler är nödvändiga! 

Nåväl, vi vet alltså inte hur decimalbråksutvecklingen av 1T ser ut annat än 
så långt den faktiskt är kalkylerad. Låt oss emellertid ställa upp en hypotes: 

Hypotes H: " I den oändliga decimalbråksutvecklingen av 1T finns åtmins
tone någonstans minst 1000 sjuor i följd." 

Hypotesen är - praktiskt sett - mycket lite intressant, men det överser vi 
med. Vi vet inte om den är sann, ty i de approximationer vi ännu sett finns 
ingen sådan följd av sjuor . Hypotesen H :s kontradiktoriska motsats är : 

Hypotes H': " I den oändliga decimalsbråksutvecklingen av 1T finns inte 
någonstans 1000 sjuor eller fler i följd." 

Nu uppställer jag följande påstående: 

Påståendet P : " Hypotesen Heller hypotesen H' är sann." 

Är påståendet P sant? 

AV INGEMAR LIND 



PLATONS SVAR 

Svarade Ni ja? Då är Ni - vare sig Ni vet det eller inte - ett Platons sentida 
barn, som bygger Era logiska föreställningar på existensen av abstrakta, 
transcendenta objekt, d v s ting bortom sinnevärlden. Men Ni är i gott 
sällskap, ty samma svar erhålles förmodligen från de allra flesta matemati
ker. 

Den "platonska matematiken" bygger på vissa grundprinciper som att 
matematiska begrepp existerar som abstrakta begrepp (t ex de reella talen, 
d v s heltalen, bråken men också alla s k irrationella tal, t ex roten ur 2 och 
1T, och att det existerar bestämda slutledningsregler, alltsammans utanför 
människan själv. 

Människan upptäcker bara redan existerande matematiska begrepp och 
lagar. Talet 1T finns i himlen så att säga, de reella talen finns där likaså. De 
har alltid funnits där, kommer alltid att finnas där. De är utommänskliga 
och ahistoriska. 

Den platonska matematiken har också hävdat att varje strikt matematisk 
utsaga är sann eller falsk. Hypotesen H ovan är sann eller falsk - vi vet 
visserligen inte vilketdera, men det är en helt annan sak. Hypotesen H ' är 
sann om H är falsk och omvänt, den är falsk om H är sann. Därmed är 
påståendet P sant, säger oss Platon. 

Detta kompakta antika arv har präglat matematiken i över 2 000 år. Den 
har setts som gudomlig, överjordisk. Talet om matematiken som vetenska
pernas drottning är ingen ytlig vetenskaplig reklamslogan. Gud hade enligt 
doktrinen skapat världen men han hade gjort det enligt matematiska princi
per. Gud var matematiker - det trodde i någon mening även de som inte 
erkände Gud i sig, som t ex Pierre Simon de Laplace (d. 1827), en av den 
celesta mekanikens portalfigurer. ("Sire'', lär han ha svarat på en fråga från 
Napoleon varför Gud inte var nämnd i verket, "jag har inte haft behov av 
den hypotesen.") 

OPPONENTER 

Men kriser har drabbat denna stolta vetenskap. Den berömde matemati
kern Kurt Gödel gav på 1930-talet nådastöten åt en av många som självklar 
betraktad grundföreställning. Gödel visade nämligen i en av de mest infly
telserika satserna i modern matematik, enkelt uttryckt, att inget matema
tiskt system kan konstrueras utifrån ett motsägelsefritt axiomsystem; det 
finns alltid frågor inom systemets ram som inte kan besvaras. Systemet är 
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med andra ord ofullsrändigr, nota bene man antar det är motsägelsefritt. 
Inom aritmeriken, till exempel, betyder detta att alla tänkbara samband 
mellan heltal inte kan härledas urifrån någon uppsätrning av grundförutsätt
ningar (axiom). 

H ypotesen H kanske inte kan verifieras eller falsifieras med den rillgäng
liga arsenalen av axiom och deduktiva principer! 

N u behöver man inte för den skull överge sin platonska tro, om man har 
en sådan. Gödels sats tar ju inte nödvändigtvis !iver av föreställningen om 
en utanför människan själv existerande matematik, blott att alla formella 
arsenaler vi har och kan tänkas skaffa oss för att upptäcka och formulera 
denna matematik har vissa ofrånkomliga inbyggda brister . Men det är ju illa 
nog! 

Som vore inte Gödels grundskott tillräckligt har matematikens uppbygg
nad ifrågasatts även i andra avseenden . Skolor har vuxit upp, kallade den 
intuitionistiska, den konstrukrivistiska m m. För dessa är inte påståendet P 
ovan nödvändigtvis sant. Det är snarare meningslöst. Svarar !\i av någon 
anledning Nej eller Vet inte på frågan om P är sant så har Ni alltså också 
kvalificerat sällskap - ehuru inte alltid betrakcat som gott. Därmed är inte 
sagt att intuitionister och konstruktivister i sina led saknar eminenta mate
matiker, tvärtom! Men de är inte så många, ty funderingar om matemati
kens filosofiska grunder ägnar sig, trots allt , inte så många åt. 

En anekdot om en ledande intuitionist, matematikern Leopold Kron
ecker (d. 1891) kan förklara hur det är möjligt att ifrågasätta om påståendet 
P är sant. Någon talade om för Kronecker att talet 1T bevisats ha en viss 
egenskap (att vara transcendent som facktermen lyder) . " Så intressant", 
svarade K ronecker, "men 1T existerar inte." 

Förenklat uttryckt finns för intuitionisterna egentligen inte sådana vidlyf
tigheter som oändliga konstruktioner och kontinuitet - de kan på sin hö jd 
betraktas som stenografiska beteckningar för i grund och botten ändliga 
operationer och diskreca förlopp. Konstruktivisterna - med bl a den fram
stående holländske matematikern E.J.L. Brouwer - håller för äkta mate
matik bara sådant som kan uppnås via ändlig konstruktion. 

Därför finns inte heller 1T. Det finns bara ett antal ändliga decimalbråk , 
vilka med varierande precision kan användas i sammanhang där den steno
grafiska symbolen 1T finns med. 

K ronecker lär också ha sagt: " Den gode Guden har gjort heltalen. Allt 
annat är människoverk. " Om Kronecker verkligen tyckte så eller uttryckte 
sig metaforiskt är obekant. Men vissa intuitionister erkänner inte ens helta
lens universella existens. Att det finns något platonskt, abstrakt och univer
sellt " två", av vilket de båda högst påtagliga hästarna på ängen ucanför mitt 
fönster, de båda ögon med vilka jag betraktar dem och de skrivna symboler
na 2 och Il utgör några slags konkreta exempel eller inkarnationer, är inte 
nödvändigt att erkänna. Att konstruktivisten accepterar de naturliga talen 
som matematikens (enda) bas förklaras därigenom an dessa finns som 
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grundläggande intuitiva begrepp hos människan. 
Det finns också de som åberopar ett antropologiskt fastställt förhållande, 

nämligen att egenskapen att räkna "ett, två, tre ... " är något gemensamt 
för alla kända kulturer, en kulturell invariant. 

Det går alltså att uppfatta matematiken som en i djup mening mänsk
lig produkt och dess utveckling och rörelseriktning som i långa stycken 
kulturberoende. Vilket inte motsäger att den också hör ihop med den fysis
ka verkligheten. De logiska " lagar" vi använder är på något sätt sprungna 
ur de "naturlagar" vi med sådan möda söker efter. Men de matematiska 
" lagarna" är liksom "naturlagarna" trots allt en mänslig tolkning av någon
ting, en tolkning som vi vet i grunden är behäftad med en principiell 
osäkerhet. 

DEN INTUITIONISTISKA LJUSKÄGLAN 

Det är inte min mening att plädera för något speciellt förhållningssätt till 
matematiken - allra minst i detta sammanhang. För övrigt påverkas mate
matiken av i dag och det matematiska arbetet i världen till synes ganska litet 
av dessa grundfrågor . Matematiken - i vid mening - är resultatorienterad 
- för övrigt inget nytt i historien. Så varför bekymra sig som Herman 
Weyl, en annan stor matematiker och intuitionist: "Gud existerar ty mate
matiken är konsistent. Djävulen existerar ty vi kan inte bevisa denna konsi
stens." 

Men de intuitonistiska och konstruktivistiska perspektiven kastar ett nytt 
och för de flesta förmodligen överraskande ljus på matematiken. Och det 
blir av ett alldeles särskilt intresse om det kombineras med datorernas 
inträde på den mänskliga arenan. 

I datorer finns inget rr, kommer aldrig att finnas något rr. I datorer finns 
ingen kontinuitet. I datorer finns ingen oändlighet. Tvärtom , varje student 
som sorglöst låter n gå mot oändligheten i en gränsvärdeprocess slår igenom 
även teoretiska tak för vad all världens datorer rymmer. I datorer finns bara 
heltal. Närmare bestämt 0 och 1, från vilka olika till antalet, kolossalt 
många, men trots allt uppåt begränsat många operationer kan utföras. Dato
rer är konstruktivister! 
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DET MATEMATISKA BEVISET 

Låt oss anknyta till en annan sida av datorernas intåg. Vad är ett matema
tiskt bevis? Vartill tjänar det? Thomas Tymoczko ger i en artikel i "New 
Directions in the Philosophy of Mathematics" tre karakteristika: Bevis skall 
vara övertygande, vara granskningsbara och formaliserbara . 

Endast bevis som är övertygande för en godtycklig matematiker kan spela 
sin roll som skiljedomare i det matematiska forskarsamhället. Wittgenstein 
syns i " Remarks on the Foundations of Mathematics" hävda att detta är 
precis det enda syfte som bevis ska tj äna. Ingen ytterligare förklaring be
hövs, ingen är heller nödvändig. 

Denna begränsning erkänns emellertid inte av andra filosofer, vilka också 
hävdar de båda andra kriterierna som åtminstone i viss utsträckning förkla
rar varför bevis är övertygande. Kravet på granskningsbarhet betyder att 
matematikern skall kunna överblicka och därmed förstå beviset. Han eller 
hon förutsätts inte bara utföra rutinartade kontroller av de många små 
ledens legitimitet var för sig. Han eller hon måste också ha skapat sig en 
insikt om bevisets totalitet, dess natur och principer. 

Formaliserbarheten innebär att matematikern skall vara övertygad om att 
beviset kan formaliseras i en ändlig räcka av elementära logiska steg - utan 
att beviset normalt är skrivet eller behöver skrivas i sådana steg. 

Om man nu (icke-trivialt) använder datorer som assistans vid matematis
ka " bevis" , vad händer då? Är det alls längre några bevis? Frågan har 
aktualiserats i hanteringen av ett berömt topologiskt problem, det s k fyr
färgsproblemet: Räcker det med fyra färger för att färglägga en plan karta 
på så sätt att till varandra gränsande regioner inte får ha samma färg? 

Man har länge varit övertygad om att svaret på frågan är jakande, men 
trots ofantliga intellektuella ansträngningar har det inte gått att finna ett 
bevis. Helt nyligen har det emellertid producerats ett "bevis", som rymmer 
ett oundvikligt och icke-trivialt datoriserat led. Även om vi antar att vi kan 
lita på datorn rent tekniskt, d v s att den exakt gör vad programmen säger, 
så återstår ändå frågan : Kan vi lita på programmen? Komplexiteten och 
omfattningen av dessa gör dem inte granskningsbara i meningen att någon 
matematiker kan sägas uppfatta och förs tå det hela annat än i allmänna 
termer , inte ens de som gjort programmen. Ingen ensam eller rimligt liten 
grupp kan ens kontrollera alla de små leden . 

Om datorstöd i matematisk bevisföring blir normalt och vanligt, måste 
man då förändra innebörden av - och kanske också förhållningssättet till -
begreppet matematiskt bevis? Det bör betonas att frågan har en intressant 
förlängning till frågor om simulering med hjälp av datorer. Vilka krav ställs 
eller bör ställas på granskningsbarheten av simuleringsprogram? 
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MATEMATIKEN SOM KULTUR 

Ur flera aspekter kan det sagda verka omtumlande och är det också ur 
några. Matematiskt material kommer kanske att förstås sämre eller i varje 
fall annorlunda av människor, inklusive matematikerna själva. I metaforisk 
mening kan man säga att denna förståelse delvis överlåts till datorerna och 
det är naturligtvis en anmärkningsvärd och betydande förändring. Växer då 
inte osäkerheten? 

Ur vissa synvinklar är förändringen dock kanske mindre dramatisk än 
man föreställer sig . Den hitintillsvarande matematiken - om sedd som en 
kulturell och social företeelse - har burit och bär på åtskilliga lik i lasten 
utan att fördenskull några större olyckor sker. 

För ett antal år sedan uppskattade Stanislaw Ulam antalet nya, publicera
de matematiska satser till 200 000 per år. Antalet är säkert mycket större 
numera. Av dessa satser avslöjas en del som felaktiga, mot andra anförs 
tvivel, de allra flesta förpassas mer eller mindre olästa omedelbart till glöm
skans vindskomor och endast en liten del läses, förstås och bekräftas av ett 
icke försumbart antal matematiker. De felaktiga och tveksamma satserna 
framställs inte nödvändigtvis av dåliga matematiker. Historien kan visa upp 
många ryktbara exempel på satser och bevis, vilka länge gällt som sanningar 
men där slutligen någon - eventuellt författaren själv - kommit på någon 
fatalitet. 

EN OSÄKERHETSPRINCIP 

Det är följaktligen i varje ögonblick troligt att den gällande och rådande 
matematiken - alltså den som faktiskt finns och bärs upp av samtidens 
matematiker - är långt ifrån felfri. Detta gäller inte bara de mera sofistike
rade nivåerna utan också de mycket triviala. Det uppstår ju till exempel 
med viss statistisk oundviklighet fel i tryckta texter! Vanliga korrekturfel 
kan i matematiska sammanhang åstadkomma stora förändringar och kan 
länge förbli oupptäckta . Själva den matematiska kommunikationsprocessen 
är i sig en oundviklig felkälla. Philip J Davis har i samma antologi som ovan 
citerades framhållit att redan i elementär aritmetik finns oundvikliga felkäl
lor , som man inte kan bortse från . 

Ta till exempel, säger Davis, den (föga upphetsande) aritmetiska satsen 
12345 + 54321 = 66666. Den som "bevisar" denna sats kan göra fel på 
olika sätt, som vi inte kan bortse från . Hans bevis gäller därför bara med en 
viss sannolikhet. Vi kan öka förtroendet för bevisets äkthet genom att låta 
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flera "bevisa" samma sats, eventuellt med olika metoder. Vi kan använda 
datorer. Men datorer kan inte förutsättas vara perfekt tekniskt säkra. Vi kan 
också ha gjort fel i instruktionen till datorn, vi kan ha givit den fel daca. Men 
genom upprepningar och oberoende kontroller kan vi trots allt minska 
osäkerheten, kanske mycket, men vi kan principiellt aldrig bortse från den! 
Summan 12345 + 54321 är inte, säger Davis, lika med 66666. Det är inget 
tal överhuvud taget. Summan är en sannolikhetsfördelning av möjliga svar , 
där 66666 i detta fall bär på ett onekligen tungt favoritskap. 

Låter detta som hårklyveri? Ändra då den aritmetiska satsen till ett par 
tal, som är, säg, tusen siffror långa och deras påstådda summa. (Av uppen
bara hänsyn skall jag undvika att skriva ned en sådan sats explicit.) Hur 
många kontroller skulle Ni förbehålla Er för att våga en vadslagning på hög 
nivå? 

Ta sedan steget till komplicerade och långa matematiska och numeriska 
resonemang med kanske tusentals små led alla med en viss risk för fel och 
man kan förstå att även den konkreta matematiska världen kanske inte ska 
uppfattas som svart-vit med glasklara gränser mellan sant och falskt , nej, 
snarare som ojämnt grå, där i princip alle är kringvärvt av ett osäkerhetens 
dis. 

Om matematiken finns i himlen eller ej kan vi kanske lämna därhän -
den faktiska matematik vi har på jorden är gjord av människor, den innehål
ler ofullkomligheter, fel och brister och den varierar med tid och kultur. 
Med ett lån från jargongen inom programmerarkretsar skulle man kunna 
säga att den konkreta matematiska tillvaron är full av " löss", d v s oavsiktli
ga fel och ofullkomligheter av alla de slag, små som stora. 

Men - och detta är viktigt - det hela tycks fungera! Den osäkerbild som 
är tecknad kan kanske förskräcka, men det bör den inte göra. Världen och 
tillvaron är förvisso farliga, men inte därför att det finns löss i matematik 
och s k systematiskt tänkande! Tvärtom lär oss historien att matematiska 
tillämpningar sker med oerhörd säkerhet. 

Varför är det på det sättet? Förmodligen är det så att det under de långa 
tider som matematiken har bakom sig utvecklats en mycket stark kultur, 
som på olika sätt - genom kunskap och tradition men också intuition och 
erfarenhet - förmår filtrera fram det viktiga, riktiga och användbara. Sam
ma människor som producerar osäkerheten förstår också att i ston sen 
hantera den, inte huvudsakligen med logiska argument uran med hjälp av 
en stark och pålitlig tradition och bakgrundskunskap. 

Om man nu rar steget över till en långe ifrån identisk men besläkcad värld 
- datorernas s k "mjukvaror" - så är det alldeles självklart att samma 
osäkerhetsprincip vilar över den som över matematiken. Den är bara så 
mycket mer påträngande. Den är dock erkänd, och att " avlusa" program är 
ett slags konst. Dock, det finns en viktig och kanske avgörande skillnad 
mellan den gamla matematiken och dess styvbarn inom datorvetenskaper
na: den kulturella. Matematiken har sin utomordentligt långa och starka 
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tradition att falla tillbaka på. Det har inte dator vetenskaperna, vilka dess
utom upplever en oerhört snabb expansion . 

Snabbt m åste man bygga upp en egen kultur . Hur gör man det? Vari 
består denna kultur? Förmår den utveckla den kritiska och ytterst rent 
mänskliga kontroll , som människor och samhälle måste kräva? 

REDUNDANS 

I t ex mänsklig kommunikation via tal finns ett betydande mått av redun
dans. Shannon s och Weavers kommunikationsteori från 1948 utgår egentli
gen från det ingenjörsvetenskapliga problemet att via känd kanal med känd 
störning överföra meddelanden frän en sändare till en mottagare på så sätt 
att uppställda k rav på effektivitet och säkerhet om möjligt skulle tillgodoses. 
Teorin bygger på att såväl sändare som mottagare känner grundmängden av 
alla i sammmanhanget tänkbara meddelanden och att det finns en sannolik
hetsdistribution knuten till denna mängd . 

Ett typiskt resultat inom teorin är att ange undre gränser för möjligheten 
att genom omkodning av meddelandena packa informationen i kanalen . Ett 
annat är att ange vilken mängd av redundans som skall byggas in i en 
kodning för att (statistiskt) eliminera den kända störningen . 

T eorin kan också i viss mening appliceras i sådana fall där grundmängden 
utgörs t ex av m eddelanden på modernt engelskt skriftspråk . Frekvenserna, 
som bildar grund för sannolikhetsfördelningen , byggs till exempel upp via 
på visst sätt betingade ordfrekvenser. 

Med en sådan utgångspunkt för mätning kan man beräkna att r edundan
sen i det engelska skriftspråket ligger på om kring 80 %. Innebörden av detta 
är att det teoretiskt finns ett sätt att omkoda språket så att symbolmängden 
red uceras med 80 % (man kan tänka sig a tt varje bokstav ursprungligen 
skrivs i binär form enligt någon gängse konvention; omkodningen innebär 
att denna följd av s k bitar kan transformeras till en annan följd , där antalet 
bitar endast är ca 20 % av den ursprungliga mängden). Teorin garan terar 
naturligtvis att mottagaren på ett entydigt sätt kan koda tillbaka det ur
sprungliga meddelandet. 

O m det finns störning av viss given art och storlek i den kanal som 
överför meddelandet kan man också teoretiskt h itta en kod, som bevarar en 
viss redundans och därigenom i statistisk mening säkerställer entydigheten . 
Kanske man får nöja sig med 50 % neddragning i stället för 80 %. 

Man kan lätt förstå vilken betydelse Shannons teori har för tekniska 
problem som att effektivt lagra och överföra given information (i någon 
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- konkret symbolform). Har teorin också några mänskliga implikationer? 
Shannon själv var mycket noga med att betona kommunikationsteorins 

principiella begränsningar. Men åtskilliga andra har föreställt sig att denna 
teori åtminstone i princip skulle kunna byggas ut till att kunna tillämpas på 
hela kommunikationsförloppet mellan två människor. 

Andra åter har ytterst bestämt tagit avstånd från sådana tankar, t ex den 
amerikanske antropologen Gregory Bateson för vilken informationsenheten 
är "a difference which makes a difference". Shannons teori kan inte täcka 
annan del av det mänskliga kommunikationsförloppet än det där informa
tionen föreligger i konkret symbolform , som tex svärtningar på ett papper. 
Och dessutom förutsätter teorin att sändare och mottagare har kvantifierbar 
kunskap a priori om vilka meddelanden det kan bli fråga om att kommuni
cera. 

Även om man accepterar dessa restriktioner kan man ändå ställa frågan 
om inte Shannons teori eller någon liknande kan användas i belysande och 
vägledande syfte vid studium av mänskliga kommunikationsprocesser. Det 
bör dock understrykas att de olika redundansmått man kan välja att arbeta 
med inom Shannons teori inte har något att göra med ett meddelandes 
mening eller innebörd. 

Informationsmängden i löpande språklig text utgår ofta från ordfrekvens 
i språket. " Karo är ett däggdjur" kommer i så fall att innehålla mera infor
mation än frasen "Karo är en hund", trots att den senare till sin mening och 
innebörd är mer specificerad, mera upplysande än den förra. Att det blir 
som det blir speglar bara det ganska ytliga förhållandet att ordet "däggdjur" 
som ord är mindre frekvent än "hund". Försök att skapa semantiska infor
mationsmått har gjorts, tex av Bar-Hillel på 1950-talet. 

Även om alltså måttet måste tolkas med försiktighet kan det ändå förefalla 
intressant att människor med sitt spontant utvecklade naturliga språk -
som väsentligen utvecklats i situationen ansikte mot ansikte - innehåller så 
mycket redundans. Den är än större i direkt talkommunikation, där det 
talade språket beledsagas av tonfall , gester etc. 

Det är intressant men inte oväntat, ty det är ett välkänt faktum att biolo
giska fenomen har hög redundans. För en kommunikationssituation mellan 
två individer, mera speciellt, kan man fråga sig vilka förändringar med 
avseende på redundans som uppträder då kommunikationssituationen är 
medierad, t ex då kommunikationen sker via dator som mellanled? Eller 
uttryckt på annat sätt: Hur anpassar vi vårt språk, vårt sätt att meddela oss, 
vårt sätt att tolka då tekniska mellanled införs. Kan dessa frågor på något 
meningsfullt sätt belysas med hjälp av ett redundansmått? 
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KOMPLEXITET 

Ett av nyckelorden i " informationssamhället" är komplexitet. Den ökande 
komplexiteten i industriprocesser, företag, organisationer och samhällsin
stitutioner är enligt fleras sätt att se själva grunden till utbyggnaden av 
datorer och telekommunikationer. Frågan om själva komplexitetens natur 
har diskuterats av många. Ett kännetecken är storlek, ett annat är omöjlig
heten till nedbrytning i mindre, oberoende och enkla delar. Ett tredje är att 
vår kunskap om komplexa system konstitutionellt är ofullständig och inex
akt. Återigen är det alltså fråga om att hantera osäkerhet och bristande 
kunskap. 

Forskning om komplexitet är ett av matematikens nya områden. Typiska 
resultat så långt är att söka kategorisera olika problem som "svåra" eller 
"lätta" (jag förbigår här helt alla mera precisa definitioner). Ett problem är 
"svårt" om ingen metod att lösa det med hjälp av "görlig" datorkraft (com
putational infeasibility) är känd . Ett svårt problem kan bli lätt om man kan 
hitta en tillräckligt radikal genväg med hjälp av en algoritm. Olika problem 
kan visas vara likvärda med avseende på svårighet. Många till synes mycket 
olika problem har på detta sätt kunnat likställas med avseende på komplexi
tet. De är antingen alla svåra eller alla lätta. 

Komplexitetsteorin äger naturligen sina tillämpningar på problem som 
kan formuleras matematiskt. En föredragshållare, J F Traub, vid ett stort 
symposium i USA, "Computer Culture'', 1984, fick den dubbelbottnade 
frågan om hans arbete kunde användas inom fältet internationell diplomati. 
Hans svar var möjligen typiskt: Nej, ty internationell diplomati kan inte 
formuleras matematiskt "ännu". 

Det hade onekligen varit blygsammare och mera korrekt att säga att så 
långt når inte matematiken och kommer troligen aldrig att nå. Men han 
hade kunnat hävda att matematiska insikter och matematisk bakgrundskun
skap säkert är bra att det finns representerat även då man möter och fösöker 
bemästra osäkerhet och ofullständighet i så komplicerade sammanhang som 
mänskliga och sociala. 

SLUTORD 

Syftet med dessa enkla och mycket kortfattade rader har varit att göra 
läsaren uppmärksam på matematikens mänskliga kvaliteter . Detta har skett 
på tre sätt. Först har jag försökt vidarebefordra att matematiken i hela sin 
mäktighet och i hela sin tyngd, trots allt , kan uppfattas som en mycket 
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mänsklig skapelse, behäftad med fel och brister men också buren av en 
stark vetenskaplig kultur. 

Därnäst har jag indikerat att orienteringen mot studier av ting som infor
mation , språk och organisation och alla dessas utlöpare i datorvärlden i sig 
utgör en plattform för ett större samspel och en vidgad samverkan mellan 
matematik (i vid mening) och samhälls- och humanvetenskap. 

Till sist har jag också antytt några områden där en sådan samverkan 
känns riktig och meningsfull . 

Möjligen överflödigt att säga så pågår forskning inom en mängd sådana 
områden. Men intrycket är att mycket mera kunde och borde göras . I varje 
fall är det tveksamt om tillräckliga ansträngningar görs för att på ett mera 
grundläggande sätt söka överbrygga de vetenskapliga kulturgränserna. Den 
utmaningen är, tror jag, viktig att ta . 
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BIBLIOGRAFI 

Föl jande bibliografi omfattar ett urval titlar med huvudsaklig anknytning 
till de intresseområden , som antologins författare rerepresenterar. Utöver 
författarna har också docenten i psykologi Carl-Martin Allwood och univer
sitetslektorn Louise Yngström medverkat. Bibliografin har sammanställts av 
bibliotekarien vid Linköpings universitet , Annika Ekström. 

Bibliografin gör inte på något sätt anspråk på att vara fullständig. I åtskil
liga av de medtagna böckerna finns emellertid omfattande litteraturlistor, 
vilka kan föra den intresserade läsaren vidare ut på det hav det rör sig om. 
Därutöver finns det angivet vissa speciella svenska bibliografier och utred
ningar, vilka, tagna tillsammans, väl beskriver den vetenskapliga situatio
nen och verksamheten i Sverige. 
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LITTERATURLISTA 

The AI BUSINESS Ed by Patrick H. Winston & Karen A. Prendergast, Cambrid
ge, Mass: MIT press , 1984. ISBN 0-262-231 17-4 

En lättsam men informativ diskussion om AI-forskningens och expert
systemens historia och framtid med inlägg av många av huvudfigurerna på 
området. 

ANDERSSON, JOHN R The archileciure of cognition, Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 1983 . ISBN 0-674-04425-8 

John Anderson är en av de mest citerade forskarna inom modern kognitions
psykologi. Han arbetar inom den del av kognitionspsykologin där man med 
hjälp av datorprogram simulerar mänskliga mentala aktiviteter såsom problem
lösning, minnesfunktion och språkinlärning. Hans ansats är att redogöra fö r 
dessa mentala aktiviteter inom ramen för en enhetlig kognitivstruktur. De 
datorprogram han använder för att simulera kognitiv aktivitet utgår alltså hela 
tiden från samma grundantaganden om människans kognitiva egenskaper. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LEGAL INFORMATION SYSTEMS Vol 
1, ed C. Ciampi, Nonh Holland: Amsterdam 1982. ISBN 0-444-864-14-8. Deontic 
Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems, Vol 2, ed A 
Marcino, North Holland, Amsterdam 1982. ISBN 0-444-864-15-6 

En mängd uppsatser som belyser utvecklingen av artificiell intelligens och i 
synnerhet s k expertsystem inom juridiken. Materialet har hämtats från en 
internationell konferens om "Logic, Informatics, and Law" år 1981. Tar också 
upp andra problem än de som gäller fo rmalisering och liknande, t ex informa
tionsteknologins sociala förhållanden som en ram kring automatiserade rättsliga 
förfaranden. 

BACH, ELLEN Om begrebet kreativitet , K0benhavn, 1970. ISBN 87-00-79901-7. 
Begreppet kreativitet, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1971. Övers av Anna 
Pyk. ISBN 91-46-10056-3 

Liten lättläst genomgång av kreativitetsforskningens definitioner och teorier. 
Boken kan motivera sin plats därigenom att datorer och kreativitet är ett natur
ligt diskussionsled i tänkandet om människans förhållande till datorn. 

BAILEY, ROBERT W Human error in computer systems, Englewood-Cliffs, N.J: 
Prentice Hall , 1983. ISBN 0-13-445056-6 

En sammanfattande skrift som visar vanliga inmatningsfel, orsakade av männi
skors specifika beteende. 
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BATESON, GREGORY Steps toan ecology of mind, New York: Ballantine Books, 6 
pr 1972 , pr. 1977. ISBN 0-345-27370-2. Delar av boken övers till svenska av Einar 
Sigge: Metaloger, Göteborg: Korpen, 1986. ISBN 91 -7374-084-5 

En essäsamling som ger en ingång till Batesons värld . Hans tänkande har 
radikalt påverkat såväl biologin och antropologin som systemteorin och psykiat
rin . Den del av boken som är översatt till svenska "Metaloger" är ett samtal 
mellan fa r och dotter om olika problematiska ämnen. 

BETTELHEIM, BRUNO The informed heart , 1960. Det upplysta hjärtat. Stock
holm: Norstedt , 1985. Övers av Carita Boman 

Om människors " hålkortstillvaro" och konsekvenserna av tekniksamhället för 
mänsklig samlevnad. Konkret utgångsmaterial är B:s upplevelser av vistelse i 
de nazistiska koncentrationslägren och efterkrigstidens samhällsförändringar. 
Boken är klassiker inom området Psykologiska , psykoanalytiska tolkningar av 
människors tillvaro i samhälle i förändring. En central tes som drivs är att vi 
som människor måste förstå de tendenser inom oss som vi projicerar på maski
nerna omkring oss. 

BODEN, MARGARET A P iaget, London: Fontana paperbacks, 1979 . ISBN 
0-00-635537-4 

Denna bok ger en bred men kort introduktion till centrala begrepp i Piagets 
teori om mental utveckling. Presentationen utgår från Piagets intressen i filoso
fi , biologi och psykologi. Relationen mellan Piagets teori och AI påvisas. 

BODEN, MARGARETA Artificial intelligence and natura/ man, N.Y. : Basic, 1977. 
ISBN 0-465-00450-4 

Boken ger en introduktion till AI utan teknisk jargong. Boden tar upp de 
filosofiska, psykologiska och sociala implikationerna av artificiell intelligens. 
Författaren presenterar också de i mitten av sjuttiotalet omtalade programmen. 

BOGUSLAW, ROBERT The new utopians. A study of system design and social 
change, Englewood Cliffs, N.J ., 1965 

En tidig provokativ analys av den nya tekniken och det datoriserade samhället. 
Författaren vill ge en humanistisk insikt och varnar för att datoriseringen kan 
begränsa människans ansvar. 

BOLTER, J DAVID Turing's man. Western culture in the computer age, Chapel 
Hill: University ofNorth Carolina press, 1984. ISBN 0-8078-1564-0 

Ger ett brett kulturhistoriskt perspektiv på datorn och dess filosofier. 
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BRADLEY, GUNILLA Psykosocial arbetsmiljö och datorer, Sthlm : Akademilittera
tur, 1986. ISBN 91-7410-314-8 

Många företag och myndigheter står inför eller befinner sig redan i en genom
gripande datorisering. Därvid aktualiseras frågor som gäller effekter på de 
anställdas arbetssituation och arbetsmiljö i vid mening. Gunilla Bradleys bok 
vänder sig både till dem som direkt arbetar med förändringsarbete i olika 
projektgrupper och till enskilda anställda. 

BRUNER, JEROME S Beyond the information given. Studies in the psychology of 
knowing, selected, edited and introduced by J M Anglin, London: Allen & Unwin, 
1974. ISBN 0-04-150044-X 

Samlingsvolym av Bruner-texter, omfattande inlägg kring perception, om kul
turellt betingade redskap för tankeutveckling och pedagogik. Har relevans för 
bedömningen av nya kulturella verktyg (datorer t ex) särskilt i utbildningssam
manhang. 

CARD, STUART K , MORAN, THOMAS P & NEWELL, ALLEN The psycholo
gy of human-computer inceraccion, 1983, Hillsdale, N .J.: Erlbaum. ISBN 
0-89859-24 3-7 

Bokens författare tillhör de främsta forskarna inom området människa-dator
interaktion. Denna forskning går ut på att förstå vad som händer när människor 
interagerar med datorer i syftet att i framtiden kunna göra datorer mer männi
skovänliga. Boken beskriver människans grundläggande kognitiva förutsätt
ningar i samband med datorinteraktion. I boken görs också finkorniga analyser 
av de mentala processer som äger rum när människor interagerar med datorer. 
Boken kan betecknas som en klassiker inom sitt område. 

CARDWELL, DONALD S L Turning poinrs in Western iechnology, ew York: 
Science history pub! 1972. ISBN 0-88202-003-X 

En av många goda introduktioner till huvuddrag i den tekniska utvecklingen i 
västerlandet sedan senmedeltiden. 

CHERRY, COLIN The age of access, Compiled and edited by William Edmondson, 
London: Croom & Helm, 1985. ISBN 0-7099-3458-0 

Diskussion om sociala och tekniska förändringar där många alternativa utveck
lingar kan skönjas. 

CHERRY, COLIN On human communication, 2 ed, 2 pr, Cambridge, Mass, 1966 
pr, 1970 

En numera vorden 'gammal' bok (första upplagan 1957) av en professor i 
telekommunikation. Boken utgörs av en samling essäer om kommunikationsbe
greppet, icke enbart tekniska och matematiska. Mycket läsvärd. 
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CHILDREN AND COMPUTERS Ed by Elisa L Klein, London: Jossey-Bass, 
1985. ISBN 0-87589-795-9 

Boken (som har medförfattare till olika kapitel) präglas av entusiasm och visio
ner när det gäller barns möjligheter att utvecklas i skolan med hjälp av datorer. 
Skapa texter, testa ideer, experimentera, se världen på nya unika sätt ... Logo 
och Paperts Mindstorms anförs. Fantasi och nyfikenhet stimuleras om barnen i 
informationsteknologins samhälle använder de tekniska möjligheterna och blir 
computer literate. 

CHILDREN COMMUNICATING: MEDIA AND DEVELOPMENT OF 
THOUGHT, SPEECH, UNDERSTANDING Ed by Ellen Wartella, Beverly 
Hills: Sage Pub!, 1979. ISBN 0-8039-1171-8 

Ett utvecklingsperspektiv förenar olika inlägg i boken. Centrala begrepp och 
metodproblem när det gäller barns kommunikation och hur media påverkar 
tänkande och språk tas upp. Tonvikt på televisionen (förstås) men ö h t är 
resonemangen användbara för området barn - teknik. 

CHILDREN IN AN INFORMATION AGE: TOMORROW'S PROBLEMS TO
DA Y Selected papers from the International Conference, Varna, Bulgaria, May 
1985. Editors: Blaqovest Sendow & Ivan Stanchev. Oxford: Pergamon Press, 1986. 
ISBN 0-08-033890-9 

Med fokus på barn och unga, och med särskild snegling åt pedagogiska åtgär
der för att förbä ttra framtiden för barnen i samhälle och skola, presenteras olika 
forskningsresultat och analyser av datorbruk i barnens värld. 

CLEA Temarapport 32. Utgångspunkter och inriktning för projektet Låg- och mel
lanstadierna och datatekniken - MOD , Stockholms universitet: ADB-institutionen, 
1985 

Med utförlig bakgrund redovisas ett planerat arbete där olika inlärningsmiljöer 
(olika slag och grad av datorisering) ska jämföras. Bakgrundslitteratur presente
ras och den bild som redovisas är att resultaten när det gäller hur barn påverkas 
fysiskt , motoriskt, kognitivt av datorer ofta är motsägande. 

COM.PUTER CUL TURE. THE SCIENTIFIC INTELLECTUAL AND SOCIAL 
IMPACT OF THE COMPUTER Ed by Heinz R Pagels, New York 1984. Symp. 
5-8/4 1983, I Annals of the New York Academy of Sciences, 426, 1984 

En brett upplagd konferensrapport med mycket växlande innehåll. Åtskilliga 
toppnamn inom olika områden är representerade. 

COMPUTERS AND THOUGHT. A collection of articles by Paul Armer, ed by 
Edward A. Feigenbaum, New York: McGraw J-Iill, 1963 

En samling uppsatser från ett tidigt stadium av den intensiva debatten kring 
relationen mellan mänsklig och maskinell problemlösning. Innehåller bl a en 
ryktbar uppsats frän 1938 av Alan Turing. 
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DATAUTVECKLINGENS FILOSOFI Red . Bo Göranzon, Stockholm: Carlsson 
& Jönsson, 1984. ISBN 9 1-7798-008-5 

En antologi, som i rätt stor utsträckning handlar om 'tyst kunskap'. Fallstudier , 
kommentarer och debatt bl a av filosofer och dataloger. 

DATORER PÅ SVENSKA Om effekter, inflytande och offensiv teknikutveckling. 
Red. Gunnar Lindstedt, Stockholm: Arberslivscentrum , 1982. ISBN 91-86158-00-7 

Datorerna har kommit för att stanna. Men frågan är: Hur vill vi att de ska se ut? 
Var ska de användas och var bör de undvikas? Finns det några möjligheter för 
Sverige att utveckla en teknik som utgår från svenskt arbetsliv? En rad datafors
kare från Arbetslivscentrum ger här sin syn på datoriseringens konsekvenser 
för sysselsättning och tillfredsställelse i arbetslivet. 

DENNETI, DANIEL C Brainsconns, Cambridge, Mass: Bradford, 1978. ISBN 
0-262-54037-1 

En mycket uppmärksammad samling uppsatser av den filosof som mer än 
andra har kommit att bli Al-forskningens filosof. 

DIAL, 0 E and GOLDBERG, EDWARD M Privacy, security and computers, New 
York: Praeger, 1975. ISBN 0-275-09890-7 

Skyddet av den personliga integriteten i ADB-system behandlas här från prak
tiska synpunkter och med illustrationer hämtade från olika förvaltningsområ
den . Integritetsskyddet placeras in i sin större säkerhetssammanhang, t ex 
kontrollen av kvaliteten hos datorprogram. 

DRETSKE, FRED I Knowledge and the flow of information, Oxford: Blackwell, 
1981. ISBN 0-631-12765-8 

I denna bok hävdar författaren att " information" är en objektiv före teelse och 
att den är det råmaterial varur " mening" eller " innebörd" och dess olika men
tala utttryckssätt tillverkas. 

DREYFUS, HUBERT L What computers can'c do , New York: Harper & Row, 
1979. ISBN 0-06-090624-3 

En klassiker av den amerikanske filosofen Dreyfus. Bokens underrubrik är The 
Limits of Artificial Intelligence och hävdar - i motsats till den "hårda" AI:n -
existensen av sådana gränser. Liksom Weizenbaum är Dreyfus kritisk till anta
ganden som ligger till grund för utvecklingen av artificiell intelligens. 

DREYFUS, HUBERT L, DREYFUS, STUART, E Mind over rnachine, New 
York: Free Press, 1986. ISBN 0-02-908060-6 

En uppföljare till Dreyfus (1972, 1979) . Efter ett försök till beskrivning av 
vardagskunskapens intuitiva, "tysta", holistiska karaktär kritiseras Al, expert
system, datoriseringen av utbildning och beslutsfattande. Boken innehåller 
också en kort , positiv, presentation av den " nya konnektionismen" inom AI. 
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ELLUL, JACQUES The technological society, New York: Borzoi books, 1964 

Inflytelserik kritik av den tekniska kulturen och dess världsbild och moral. 

EVALUATING THE NEW INFORMATION TECHNOLOGIES Ed by Jerome 
Johnston, San Fransisco: Jossey-Bass, 1984. ISBN 99-0521269-8 

Beskriver och diskuterar handfast vilka olika evalueringsmetoder som använts 
vid studier av sociala effekter av nya teknologier, konkrera som mikrodatorer, 
videodisc, videotex, teletext och elektronisk post. 

FEIGENBAUM, EDWARD A, McCORDUCK, PAMELA The fifth generation. 
Artificial intelligence and Japan's computer challenge to the world, Reading, Mass: 
Addison-Wesley. ISBN 0-201-11519-0 

Här beskrivs Japans satsning på en ny generation superdatorer med väldigt 
intelligenta datorprogram. Japanerna hoppas på detta sätt att bli ledande inom 
datorbranschen. Boken beskriver historien bakom den japanska satsningen och 
gör jämförelser med de satsningar som görs för att utveckla datorer i USA, 
England och Frankrike. 

FLAHERTY, DAVID H Privacy and government data banks, London: Mansell, 
1979. ISBN 0-7201-0930-2 

Lägger fram resultaten av ett omfattande forskningsprojekt med internationell 
orientering. Har intresse bl a genom det jämförande perspektivet som mynnar 
ut i synpunkter på hur samhällsvetenskaplig forskning och statistik orienterade 
mot persondata bör organiseras i moderna industrisamhällen. 

FLAHERTY, DAVID H Protecting privacy in two-way electronic services, London: 
Mansell, 1985. ISBN 0-7201-1744-5 

Rör integritetsskyddet i "konsumentperspektiv" . Har sin utgångspunkt i möj
ligheterna att i tvåvägs kabel- och \'ideotexverksamhet samla information om 
individer rörande allt från preferenser i fråga om nöjen till ekonomisk informa
tion om mellanhavanden med den lokala banken. Bland annat behandlas etiska 
normer för videotexverksamhet. 

FODOR, JERRY A The language of thought, Cambridge, Mass: Harvard Univ 
Press, 1979. ISBN 0-674-51030-5 

Den redan klassiska programförklaringen för en psykologi vilken inspirerad av 
AI uppfattar " kunskapspresentation" som den centrala iden. 

FREESE, JAN Den maktfullkomliga oförmågan , Stockholm : Wahlström och Wid
strand, 1987 

Denna debattbok speglar å ena sidan vad som gjorts i fråga om samhällets 
datorisering under de senaste 25 åren och framställer också vad som enligt 
författarens mening i stället borde ha gjorts. 
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GRÖNHOLM, JAN Det goda informationssamhället, Stockholm: Akademili tteratur, 
1984. ISBN 91-7410-300-8 

Vad denna bok erbjuder är en diskussion om de nya synsätt och värderingar 
som ser ut att bli informationssamhällets egna "grundbultar" och som redan 
börjat göra sig gällande i arbetsliv och samhälle. Jan Grönholm är författare, 
föreläsare och konsult åt före tag och organisationer. Han har tidigare utkommit 
med boken "Helhetssyn och framtidstro". 

GÖRANZON, BO Datorn som verktyg, Lund : Srudentlitteratur, 1983 . ISBN 
91-44-16841-1 

Boken handlar om krav och ansvar vid systemutveckling. Titeln skall enligt 
författarna uppfattas både som ett påstående och en fråga . 

HANDBOOK OF HUMA INTELLIGENCE Ed by Robert J Sternberg, Cam
bridge: Cambridge university press. l SHN 0.521-22870-0 

I denna tjocka volym ger de medverkande författarna en god översikt över 
kunskapsläget i modern kognitionspsykologi. Ett flertal olika ansatser till att 
förstå fenomenet mänsklig intelligens presenteras. 

HAUGELAND, JOHN Artificial intelligence. The very idea, Cambridge Mass: MIT 
press, 1985 . ISBN 0-262-08 153-9 

Den bästa, icke-tekniska introduktionen till AI-forskningen, med en utmärkt 
historisk bakgrunds teckning. 

HAVIGHURST, ROBERT J Human developmem and education , New York: Long
mans , 1953 

En " klassiker" inom barn- och ungdomskulrurforskning med rötter i tidiga 
efterkrigsanalyser av samhällsförändringars inverkan på ungdomars utveck
ling. " Developmental Task" presenteras som ett begrepp som relaterar männi
skors utveckling till biologi och kultur , utvecklingsuppgifterna uppstår i spän
ningsfältet mellan människors mognad och deras kultur. Begreppet har senare 
använts av massmediaforskare i försök an förstå barns och ungas bruk av nya 
massmedier och ny teknologi. 

HILTZ, STARR R & TURNOFF, MURRAY The network nation. Human communi
cation via computer , 1978, Reading, Mass: Addison-Wesley. ISBN 0-201-03140-X 

Författarna diskuterar psykologiska och sociala effekter av kommunikation 
över korta eller långa avstånd via dator. Författarna fokuserar speciellt på dator
konferenser. Datorn som kommunikationsmedium har egenskaper som skiljer 
sig på viktiga sätt från traditionella sätt att kommunicera såsom t ex telefon, 
brev och ansikte-mot-ansikte samtal. 
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HOFSTADTER, DOUGLAS R Gödel, Escher, Bach, New York: Basic Books, 
1979, ISBN 0-465-026850. Stockholm: Brombergs, 1985, övers av Jan Wahlen. 
ISBN 91-7608-260-1 

En personlig och lekfull, men närmast outtömlig, introduktion till AI som sin 
populära form till trots inte väjer for de allra svåraste och fortfarande olösta 
problemen på området. En kultbok. 

IFIP TC9 Conference on Human choice and computers 3, Sthlm 1985. Comparative 
worldwide national computer policies. Ed by Harold Sackman, Amsterdam: North 
Holland, 1986. ISBN 0-444-70056-0 

En internationell sammanställning över "the state of the art" i forskning och 
utveckling kring människor och datorer. De nationella rapporterna som konfe
renserna bygger på anger hur olika länder väljer att bygga upp sin kompetens 
inom området. 

INFORMATIONSSAMFUNDET Red Thomas Söderqvist, Århus: Philosophia, 
1985. ISBN 87-88663-08-6 

En antologi med 'Bidrag til förståelsen af information, individ og samfund', 
som underrubriken lyder. Välskrivna bidrag på mestadels filosofisk grund. 

INFORMATIONSRECHTE UND KOMMUNIKATIONSPOLITIK Hrsg von 
Klaus Lenk, Darmstadt: Toeche-Mittler, 1976. ISBN 3-87820-021-8 

Behandlar olika rättsliga teman med anknytning till bredbandsteknik - opi
nionsbildning och informationsspridning, arbetsrättsliga frågor, inflytande för 
medborgarna och social kontroll. 

INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS Ed by D Sleeman and J S Brown. Lon
don: Academic Press, 1982. ISBN 0-12-648680-8 

Här presenteras modern forskning kring intelligenta datorprogram tänkta att 
assistera i inlärningssituationer. Exempel på sådana inlärningssituationer är 
aritmetik, algebra, elektronik och medicin. Ett antal intelligenta AI-program 
avsedda att användas vid inlärning presenteras. 

IV ANOV, KRISTO Systemutveckling och rättssäkerhet, Stockholm: SAF:s förlag, 
1986. ISBN 91-7152-404-5 

Denna boks titel är något missvisande i det att författaren söker täcka avsevärt 
större områden. I boken behandlas den moderna samhälls- och systemutveck
lingen mot bakgrund av våra moraliska principer och vårt tänkandes struktur. 
Det moderna samhällets kultur analyseras med utgångspunkt i en långvarig 
ideutveckling från 1600-talet och framåt. 
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JENS EN, W Teaching social and political concequences of information technology, i 
Computers in education. Proceedings of IFIP TC 3 3rd World Conference on 
computers in education Lausanne 27-31/7 1981 

Författaren presenterar några ideer till ett tvärvetenskapligt utbildningspro
gram mellan datalära och samhällsvetenskap. I Norge har sådana kurser funnits 
i flera år. 

JURIMETRICS Ed H Baade, New York: Basic Books, 1963 

En av de tidigaste framställ ningarna om informationsteknologins samband med 
juridiken. En del av uppsatserna har numer bara historiskt intresse medan 
andra snarast har fått ökad aktualitet, t ex Allens och Caldwells uppsats om 
modern logik och rättsligt beslutsfattande. 

JURISTEN I DATASAMHÄLLET Red Cecilia Magnusson och Olav Torvund, 
(Nordisk årsbok i rättsinformatik, I) , Stockholm: Norstedts, 1984. ISBN 
9 1-1-84716 1-7 

Den första i en serie årsböcker utgivna i samverkan mellan forskningsinstitut fö r 
ränsinformatik och föreningar för ADB och juridik i Norden. Denna första årsbok 
behandlar översiktligt informationsteknologin och juridiken: både användning i 
rättsordningen och datarättsliga frågor. Senare utgåvor behandlar särskilda teman: 
datasäkerhet, avtal och ensamrätter, rättslig informationssökning osv. 

KERR, ELAINE B & HIL TZ, STARR R Computer-mediated communication sys
tems, I982, New York: Academic Press. ISBN 0- 12-404980-X 

Boken presenterar och diskuterar forskning kring datormedierade kommunika
tionssystem. Speciellt behandlas mjukvarudesign, faktorer som påverkar an
vändaracceptans, påverkan av datormedierade kommunikationssystem på indi
vider, grupper och organisationer. 

KÄLLASERIEN nr 12- 16, Stockholm: 
Forskningsrådsnämnden, 1981- 1982 

Källa är en serie, som utges av Forskningsrådsnämnden och Styrelsen för teknisk 
utveckling. Nedanstående fem nummer handlar om datorer. Skrifterna är mycket 
korta (ca 50 sidor) och bygger på principen att rvå i respektive ämne väl bevandra
de personer framför olika uppfattningar, vilka analyseras av en tredje. 

N r 12. Styrd datautveckling? Curt Mileikowsky, Emin Tengström, Hans de Geer. 
ISBN 91-86174-01-0 

Nr 13. Datorn - herre eller slav? Erik Sandewall, Bo Göransson, Magnus Hedberg. 
ISBN 91-86174-02-9 

Nr 14. Tar datorn bort jobben? Per-Martin Meyerson, Nils Unga, Karl-Henrik 
Pettersson. ISBN 91-86174-03-7 

Nr 15. Blir datorn mänsklig? Herbert Simon, Lars Kristiansson, Margaret Boden. 
ISBN 91-86174-04-5 

Nr 16. Ger spridd datakraft nya livsmönster? Jacob Palme, Tarja Cronberg, Bertil 
Thorngren. ISB 9 1-86174-05-3 
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LANDES, DAVID S R evolution in time, Cambridge, Mass: Belknap press of Har
vard university press, 1983. ISBN 0-674-76800-0 

En ledande teknikhistoriker demonstrerar de djupgående kulturella konse
kvenserna av och omständigheterna kring tidmätningens och klockornas ut
veckling. 

LARSEN, STEEN Barnens ny a värld, Malmö: Liber, 1986. ISBN 91-38-61663-7 

L är dansk psykolog och pedagogiklärare som länge ägnat sig åt kritiska analy
ser av de nya medierna runt barn. Utgår från betydelsen av barnets tidigare 
motoriska utveckling. Sätter in problemområdet i ett historiskt perspektiv och 
granskar kritiskt både skolans traditionella " pedagogiska spel" och den nya 
" returnpedagogiken". Många forskningsresultat inom området barn- medier 
presenteras. 

LEVY, STEVEN Hackers, Garden City: Anchor Press, 1984. ISBN 0-385-19195-2 

Ett "socialreportage" över en grupp människor vilkas liv och verksamhet näs
tan uteslutande består av datorer. 

LUNDH, LARS-GUNNAR Mind and meaning. Towards a theory of the human 
mind considered as a system of meaning structures, Uppsala universitet: Studia 
Psychologica Upsaliensia 10, 1983. Doktorsavhandling i psykologi. ISBN 
91-554-1487-7 

Presenterar och laborerar med begrepp som Mind, Meaning structures, Cogni
tive maps, men också från perceptionspsykologin "affordance" med rötter i 
J J Gibson. Klar relevans för området kultur, lärande och förändrande yttre 
villkor för meningsbildande. 

McCORDUCK, PAMELA Machines who think, San Fransisco: Freeman, 1979. 
ISBN 0-7167-1072-2 

AI-forskningens tidiga historia, dess ideer och förhoppningar, beskrivs med 
personporträtt av pionjärerna och rikligt intervjumaterial. Underhållande, po
pulär men informativ. 

MASUDA, YONEJI The information society as post-industrial society, 2 pr Washing
ton DC, 1983, ISBN 0-930242-15-7. Informationssamhället. Malmö: Liber, 1984, 
övers av Sune Karlsson . ISBN 91-38-61237-2 

En japansk framställning om framväxten av informationssamhället. Författaren 
anser att innovationer i den samhälleliga tekniken inriktas mot produktion och 
information. Detta leder till grundläggande förändringar av mänskliga värde
ringar och tänkesätt samt förändringar av samhällets politiska och ekonomiska 
strukturer. 
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MATH ISEN, K. 0 & WERNER, A M assmedienes innjlytelse på publikum, I NOU 
1982:30, Den norska Maktutredningen: Massmedier. Oslo: Universitetsforlaget, 
1982' s 97 - 128 

Behandlar tidigare forskning inom området och kommer på en intressant sän in 
på relationen mellan teorier om massmediapåverkan och metoder an studera 
massmediernas inflytande på publiken. De vänder på frågan: Vad gör medierna 
med människorna , och frågar: Vad gör människorna med medierna? Förhål
landevis litet är gjort utifrån en "bruksmodell" när det gäller barn och medier. 

MAXWELL, NICHOLAS From knowledge to wisdom, Oxford & New York: Black
well, 1984. ISBN 0-631-13602-9 

Maxwell är engelsk vetenskapshistoriker och filosof. Bokens undertitel är A 
Revolution in the Aims & Methods of Science. I detta sammanhang har boken 
viss beröring med begreppet 'tyst kunskap' . Den sysslar i srort med vetenska
pens samhälleliga och mänskliga ansvar. 

MENT AL MODELS Ed by Dedre Gentner & Albert L Stevens, Hillsdale, N .J .: 
Erlbaum, 1983. ISBN 0-89859-242-9 

Denna bok presenterar modern forskning kring människors sätt att förstå dato
rer och andra företeelser i sin omgivning. 

T H E M ICROELECTRONICS R EVOLUTION Ed by Tom Forester , Oxford: 
Blackwell, 1980. ISBN 0-631-11651-6 

En god och fyllig samling uppsatser som belyser olika dimensioner av datorn 
och datoriseringens faktiska och tänkbara konsekvenser på ekonomiska , politis
ka , sociala och kulturella förhållanden. 

MIL LER , GEORGE A et al, P lans and the structure of behavior, New York: Holt , 
Rinehart and Winston, 1960 

Den klassiska programförklaringen för en psykologi som uppfattar medvetan
det som eu datorprogram . En vattendelare i psykologin som populärt och 
mycket elegant markerar övergången från inlärningsteori till kognitiv psyko
logi. 

M IND D ESIGN Ed by John H augeland, Montgomery: Bradford Books, 1981. 
ISBN 0-89706-005-9 

Det bästa urvalet av betydelsefulla, mer filosofiska, uppsatser inom AI ("cogni
tive science"). Innehåller centrala arbeten av AI-företrädare och AI-kritiker, 
och två utmärkta översikter av Haugeland själv. En uppföljare till Anderson 
(1964). 
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MINDS AND MACHINES Ed by Alan R Anderson, Englewood Cliffs, NJ: Pren
tice Hall, 1964 

Den första mer filosofiska samlingen uppsatser som diskuterar frågan om möj
ligheten av artificiell intelligens. Mycket inflytelserika uppsatser av Alan Tu
ring ("Turing-testet") och Hilary Putnam. En klassiker. 

MUMFORD, LEWIS The myth of the machine, Vol. 1: Technics and human deve
lopment, 1967. Vol. 2: The pentagon of power, 1970. New York: H arcourt Brace 
Jovanovich , 1967- 1970 

Här söker författaren också fånga upp datorernas roll i en väsentligen dehuma
niserande utveckling mot allt högre grader av mekanisering av kulturen. 

MUMFORD, LEWIS Technics and civilization, London: Routledge, 1934 pr 1947, 
Tekniken och samhällsutvecklingen, Stockholm: Kooperativa förb, 1949, övers. av 
Gunnar Hagwall och Anders Cyrus 

Ett klassiskt arbete som erbjuder ett brett civilisationskritiskt perspektiv på 
teknikutvecklingen. Mörka sidor av den teknisk-naturvetenskapliga utveck
lingen understryks men framtidsperspektivet är lj ust till skillnad från Mum
fords senare arbeten. 

NEW DIRECTIONS IN THE PHILOSOPHY OF MATHEMATICS Ed by Tho
mas Tymoczko. Boston: Birkäuser, 1986 

En intressant och omfattande samling essäer med utgångspunkt i matematikens 
filosofi. Antologin har i detta sammanhang ett särskilt intresse med hänsyn till 
ett avsnitt om datorer och matematisk utövning 

NEWELL, ALLEN & SIMON , H ERBERT A H uman problem solving, Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1972. ISBN 0-13-445403-0 

Denna bok kan ses som en bibel för modern problemlösningsforskning. H är 
introducerar författarna produktionssystemstanken. Denna innebär i korthet 
att mänskligt tänkande kan beskrivas i termer av om-så-satser där om-delen 
innebär en villkorsdel som specificerar vilket innehåll som skall finnas i kort
tidsminnet för att konsekvensdelen, så-delen, skall utlösas. Denna konsekvens
del innebär att någon viss förändring sker i korttidsminnet eller att människan 
utför något specifikt yttre beteende. 

OLSSON, ANDERS R Spelrum. Om data och makt i Sverige. Stockholm: Askelin 
& Hägglund, 1985. ISBN 91 -7684-083-2 

En tankeväckande och väl dokumenterad studie av hur de stora statliga dator
systemen stärkt statens och statsförvaltningens makt på bekostnad av riksda
gens inflytande och medborgarnas möjligheter till insyn och kontroll. En ut
märkt kombination av historieskrivning och undersökande journalistik. 
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PAPERT, SEY.'\.10UR Mindsiorms, Children computer and powerful ideas, 1980. 
ISBN 0-465-04627-4. Tankestormar - alternativ pedagogik med datorns hjälp, 
Stockholm: Forum, 1984. Övers av Mats Dannewitz Linder. ISBN 91-37-08510-7 

MIT-forskare som starkt åberopar Piagets kognitiva psykologi för att motivera 
Logospråkets användbarhet i barns inlärning i skolan. "Transitional objects" 
mellan det sensoriska (konkreta) och det abstrakta i tänkandet betonas. P me
nar att hela barnets inlärningsmiljö förändras med tex turtlegeometrin . Klassi
ker på området som ofta åberopas av forskare och lärare inom computer
området. 

PARALLEL MODELS OF ASSOCIATIVE MEMORY Ed by Geoffrey E Hinton & 
James A Andersson, Hillsdale, NJ: La"WTence Erlbaum, 1981. ISBN 0-89859-105-8 

Den "nya konnektionismen" presenterar sig, med Al-modeller som ligger nära 
neurofysiologin , med parallella processer, distributivt minne och utan central 
styrning. Delvis rätt teknisk. 

PEA, R D & KURLAND , D M Logo programming and the development oj planning 
skills, New York: Center for Children and Technology, College of Education. Tech
nical ReportNo 16, 1984 

Empirisk studie av barn 8-9 respektive 11 - 12 år. Man fann bl a att de äldre 
barnen, oavsett träningsvillkor, fick bättre resultat än yngre i planning skilts. 
Exp gruppen (som fick Logo-program-träning) var dock inte bättre än kontroll
gruppen (ej Logo) . Efter ett års Logo-träning hade inte exp gruppen ökat sin 
förmåga att planera , jämfört med kontrollgruppen. 

PIAGET, JEAN Ed by Gruber, Howard E & Voneche, Jacques, The essential 
Piaget. New York: Basic Books, 1977. ISB 0-465-02058-5 

Samlingsvolym av Piaget-texter, sammanfogade av inledningar och kommenta
rer av de båda redaktörerna. Såväl utvecklingspsykologiska som kunskapsteo
retiska inlägg finns med och urvalet texter täcker Piagets egen utveckling av 
kunskapsintressen och empirisk forskning. Piagets tankar tas som stöd för såväl 
pedagogiskt inriktade åtgärder som studier av barns tankar om datorer (mera 
etnografiskt inriktat) i en bibliografi inom det här aktuella området. 

POPPER, KARL R & ECCLES, JOHN C The self and its brain, New York: 
Springer, 1977. ISBN 3-540-08307-3 

En utförlig diskussion av problemet hur själen förhåller sig till kroppen av en 
eminent vetenskapsteoretiker och en Nobelpristagare som båda försvarar en 
traditionell dualism (eller snarare en ide om tre världar) om den moderna 
materialismen, utan att bry sig så mycket om forskningen i psykologi och 
artificiell intelligens. 
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ROMAINE, SUZANNE The Language oj Children and Adolescencs. The acquisition 
of communicative competence, Oxford: Blackwell, 1984 ISBN 0-631-12927-8 

Centralt begrepp i boken är Kommunikativ kompetens. Kontextberoendet när 
det gäller språk betonas och hur detta kontextberoende påverkar forskningen 
och metodval diskuteras. Relationen skriftspråk- tänkande tas upp och kun
skapsbyggandets beroende av verktyg betonas. De allmänna resonemangen, 
inte minst betonandet av etnografisk metod för forskning om barns kommuni
kativa utveckling är viktiga att beakta i forskning om barn i informationssam
hälle närt ex fokus är på kunskapsbildningen och språkutvecklingen. 

ROSENBERG, NATHAN Perspeccives on technology, Cambridge: Cambridge uni
versity press, 1976. ISBN 0-521-20957-9 

En samling uppsatser om teknikutvecklingen i ett historiskt perspektiv av en 
ledande specialist på frågor om den tekniska utvecklingens orsaker . 

RUMELHART, DAVID E Parallel discribuced processing, Cambridge, Mass: MIT 
press, 1986. ISBN 0-262-18120-7 

Den s k " nya konnektionismens" första stora försök till övergripande positions
bestämning. 

RÖSTER OM SPRÅKET OCH DEN NYA TEKNIKEN. EN ANTOLOGI OM 
MÄNSKLIG KOMMUNIKATION Red Göran Bäckstrand & Thomas Fiirth, 
Sthlm: Sekretariatet för framtidsstudier, 1983 ISBN 91-7410-255-9 

Ett gemensamt rikt och precist språk är ett nödvändigt redskap för att kunna 
leva i det informationsrika samhället. Därför är det ett jämlikhetskrav att alla 
medborgare har del av ett levande språk. Vårt språk riskerar att deformeras av 
tekniken om vi inte vaksamt värnar om det. Röster om språket och den nya 
tekniken talar utifrån vitt skilda utgångspunkter om språkets betydelse; som 
bärare av en gemensam kultur, som en identitetsskapande faktor både för den 
enskilda människan och för grupper. 

SCHANK, ROGER C & CHILDERS, PETER G The cognicive computer. On langu
age, learning and Artificial Intelligence. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1984. 
ISBN 0-201-06443-X 

Betonande av hur det mänskliga tänkandet rymmer så mycket mer än den 
formallogik som computer-tänkande kan stimulera. 

SCHÖN , DONALD A The refleccive practicioner, New York: Basic Books, 1983. 
ISBN 0-465-06874-X 

Schön diskuterar utifrån ett antal fallstudier en växande klyfta mellan universi
tetsutbildning och faktisk yrkesverksamhet för ett antal kvalificerade yrkeskate
gorier. Samhällets ökade komplexitet och växande inbyggda osäkerhet bildar 
bakgrunden. Diskussionen är allmän men har stor relevans för s k kunskapsba
serade datasystem. 
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SEARLE, JOHN R Minds, brains and science, London: British Broadcasting corpo
ration, 1984. ISBN 0-563-20286-6 

En populär version av Searles angrepp på AI-forskningens pretentioner att 
bygga maskiner som tänker, med en presentation av det mycket omdiskuterade 
tanke-experimentet "det kinesiska rummet", och en kritik av iden om medve
tandet som datorprogram. 

SEIPEL, PETER Computing law, LiberFörlag: Stockholm, 1977. ISBN 91-38-03678-9 

Akademisk avhandling om rättsinformatikens framväxt, struktur , avgränsning 
m m . Diskuterar även allmänt caxonomifrågor och paradigm inom rättsveten
skapen och rättsutbildningen och deras förhållande till synen på räusinformati
ken. 

SHANNON, CLAUDE E & WEAVER, WARREN The maihematical theory oj 
communication, Urbana, Ill: Univ of Illinois Press, 1949 

Den klassiska och banbrytande boken om den matematiska "informationsteo
rin", som den något oegentligt kommit att kallas. Ehuru tillkommen för tek
niskt begränsade ändamål har man försökt vidga teorins användningsområde 
varigenom det informationsbegrepp som etableras inom teorin blivit mycket 
diskuterat. 

SIMON, HERBERT The sciences of the artificial, Cambridge Mass: MIT press, 
1981. ISBN 0-262-19193-8 

En samling uppsatser av en teoretisk ideologisk anförare av arbetet med utveck
lingen av maskinintelligens. Identifieras ofta med ståndpunkten att den mänsk
liga hjärnan är en med datorer analog informationsprocessor. 

SIMONS, GEOFFREY Are computers alive? Brighton: Harvester Press, 1983. 
ISBN 0-7108-0501-2 

Författaren söker utmana benägenheten att placera datorn utanför biologiska 
och psykologiska perspektiv. Liksom många andra diskuterar författaren kon
sekvenserna för mänskliga mentala processer och attityder av ett snabbt ökat 
umgänge med mer eller mindre intelligenta maskiner. 

SIMONS, GEOFFREY Silicon Shock: The menace oj the computer invasion, Oxford: 
Blackwell, 1985. ISBN 0-631-13835-8 

Diskuterar negativa aspekter av datorer i samhället och i skolan, t ex datorfo
bier, rädsla, ångest, hot mot det mänskliga, personlighetsförändring (hacker
syndromet) som fenomen. Risker finns i ett ökat beroende av maskiner som vi 
inte kan forstå. Frågor som: Kan "computer phobia" komma att bli framtidens 
epidemiska sjuka? 
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SLOMAN, AARON The computer revolution in philosophy: Philosophy science and 
models of mind, Atlantic Highlands, NJ: Humanity press, 1978. ISBN 0-391-00830-7 

Ett fö rsök att, med hjälp av det begrepp "beräkning" som utgör grund för iden 
om en "beräkningsmaskin" (dator), diskutera filosofiska problem om tänkan
dets och kunskapens natur och övertyga oss om att AI är vår tids filosofi form. 

THE STUDY OF IN FORMATION Ed by Fritz Machlup and Una Mansfield, 
New York: Wiley, 1983 . ISBN 0-471-88717-X 

En 743 sidors volym, som presenterar och diskuterar alla nya och gamla äm
nen, vilka i någon substantiell mening avhandlar "information". Därmed ges 
också en provkarta på den stora mängd definitioner och betydelser som läggs i 
detta begrepp. 

SVANBERG, LASSE Bekvämlighetens triumf, Sthlm: Prisma, 1983. ISBN 
91-518-1628-8 

En förlängning av Lasse Svanbergs bok från 1979, Den elektroniska hästen. 
Förf sysslar med den mediatekniska utvecklingen och dess möjliga sociala kon
sekvenser. 

TOFFLER, ALVIN The third wave, London: Collins, 1980. ISBN 0-00-211847-5. 
Tredje vågen, Solna: Esselte , 1982. Övers av Gunnar Ruud. ISBN 91-7610-011-1 

Populär dramatisering av informationssamhället som övergång till en ny sam
hällsordning. Positiva aspekter och möjligheter understryks, bl a demokratiska 
villkor. 

TRUDEL, PIERRE m fl , Le droit a /'information. Emergence, reconnaissance, mise en 
ouvre, Montreal: Les Presses de l'Universite de Montreal, 1981. ISBN 2-7606-0553-1 

En internationell översikt i kanadensiskt perspektiv över medborgares rättighe
ter att skaffa sig information. Redovisar bl a svensk, amerikansk och fransk 
rätt. Informationsteknologin placeras här in i ett större sammanhang. 

TURKLE, SHERRY The second self. Computers and the human Spirit. New York: 
Simon and Schuster, 1984. ISBN 0-671-46848-0 

Turkle är en antropolog och sociolog som - knuten till MIT - studerat barns 
sätt att förstå datorer. T frågar - med utgångspunkt i konstaterandet att barn i 
ökande omfattning kommer in i datorkulturen - vad barn lär sig och hur de 
själva ser på sitt tänkande kring datorernas funktioner. Hon studerar alltså 
datorer och datoranvändning som kulturella innebörder för barnen. Intervjuer 
med barn används. Med fa llstudier exemplifieras barns tänkande kring datorer. 
Om att förmänskliga datorn, men också om att se sig själv som en maskin 
handlar det. Får vi en ny människotyp? Nya mediabarn? 
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USER CENTERED SYSTEM DESIGN Ed by Donald A N orman, Stephen W 
Draper. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1986. ISBN 0-89859-781 -1 

Boken blickar framåt. I de olika kapitlen presenteras ideer fö r att göra datorer 
mera attraktiva och lättanvända. Bokens fokus ligger på kognitiva faktorer men 
en viss ansats görs också att beakta sociala faktorer i datoranvändningssituatio
nen. 

UNGDOMSKULTUR: IDENTITET OCH MOTSTÅND Red av Fornäs, Johan, 
m fl. Stockholm: Akademilitteratur, 1984. ISBN 91-7410-288-5 

Presenterar bl a två skolor som är aktuella och påverkat forskning och samhälls
debatt om ungdom och ungdomskultur: brittisk subkulturforskning och väst
tysk socialisationsteoretisk forskning. Begrepp som subkultur och livsstil blir 
viktiga. Relationen ungdomar- massmedier och masskultur analyseras. Forsk
ningssidan uppmärksammas också vad gäller metodval när det handlar om 
sådana relationsfrågor. 

WEIZENBAUM, JOSEPH Computer power and human reason, San Francisco, 1976. 
ISBN 0-7167-0463-3. Datorkraft och mänskligt fö rnuft. Sthlm: Forum, 1985. Övers 
av Mats Dannewitz Linder. ISBN 91-37-08650-2 

Boken om vilken Lewis Mumford sagt: ""Den kommer att vara lika aktuell om 
femtio år - en milstolpe när det gäller att förena naturvetenskapligt och huma
nistiskt tänkande." Weizenbaum, professor i datalogi vid MIT , konstruktör av 
det kända programmet ELIZA, belyser i denna bok den vetenskapliga rationa
litetens påverkan på människans bild av sig själv. 

Inflytelserik och omstridd bok som kritiserar teorier om datorkompatibla egen
skaper hos mänsklig intelligens. Ser en rad allmänna kulturfaror förenade med 
datoriseringen. Som kritiker av datorutvecklingens filosofier nämns Weizen
baum gärna tillsammans med Dreyfus. 

WIENER, NORBERT Cybemetics or control and communication in the animal and the 
machine, Cambridge, Mass, 1948 

Cybernetik kommer av ett grekiskt ord, som betyder rorsman.Vetenskapligt 
står cybernetik för kontroll- och kommunikationsteori i såväl biologiska som 
tekniska system. Wieners klassiska bok innehåller cybernetikens grunder och 
ideer. 

WIENER, NORBERT The human use of human beings. Cybernetics and society, 
London, 1950, Materia , maskiner, människor. Cybernetiken och samhället. Sthlm: 
Forum, 1952 

En av de stora banbrytarna när det gäller artificiell intelligens och maskinens 
filosofi och teori. Denna tidiga , populärt hållna bok ger en god uppfattning av 
Wieners vidsyn och skärpa. 
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WINOGRAD, TERRY Understanding natural language, New York : Academic 
Press, 1972. ISBN 0-12-759750-6 

Det första allvarliga försöket an konstruera ett datasystem som förstår (ett 
fragment av) engelska. Med SHRDLU , en tänkt robot, kan man föra ett samtal 
om en liten värld av klossar i olika färg och form. 

WINOGRAD, TERRY Language as a Cognitive Process, Reading, Mass. : Addison
Wesley, 1983. ISBN 99-0342557-0 

En fyllig introduktion till försöken att skriva program för datorer så an de kan 
kommunicera på naturliga språk. Winograd är en av pionjärerna i arbetet att 
konstruera en "parser", dvs ett program som kan göra en syntaktisk analys av 
satser i naturliga språk. 

WINOGRAD, TERRY & FLORES, FERNANDO Understanding computers and 
cognition, Norwood N.J. : Ablex, 1986. ISBN 0-89391-327-8 

Terry Winograd är datalog och Fernando Flores är hög administratör och politi
ker, bl a tidigare minister i Allendes Chile. Detta par diskuterar i denna intressanta 
bok nya filosofiska orienteringar bort från den rationalistiska traditionen. 

VON NEUMANN, JOHN The computer and the brain, New Haven : Yale university 
press, 1958 

Ett klassiskt bidrag till analysen av intelligenta processer ur ett maskinperspek
tiv. Von Neumannn hör till grundarfäderna när det gäller teori om reglering 
och automater. 

VON WRIGHT, GEORG HENRIK Humanismen som livshållning och andra essayer, 
Helsingfors: Söderström . 1978. ISBN 951-52-0527- 1 

Vägledande skrift för det förnyade intresset för humanism i skandinavisk debatt 
under det senaste decenniet. 

WORLD YEARBOOK OF EDUCATIO 1982/83. Computers and Education, ed 
by Megarry, Jacquetta et al, London . Kogan Page, 1983. ISBN 0-85038-565-2 

Innehåller artiklar med centrala och aktuella teman t ex Logospråkets fördelar 
när det gäller barns möjligheter att utveckla tänkande (Megarry), behovet av 
utvärdering av programvara (Walker), om s k domestic technical competence 
och risker för denna när ny teknologi införs (Boyd), om hur man kan åstadkom
ma elevcentrerad undervisning med top-down-ansats och Logo (Howre). 

YOUTH & SOCIETY vol 15 (1983):1 

Temanummer om ungdomskultur och elektroniska medier med relevanta artik
lar för området " Barn och informationssamhälle" . Sammantaget berörs i voly
men samspelet mellan ungdomars fri tidskulturer, deras val av medier och me
dieinnehåll (inkl datorkulturens produkter) i relation till kamrater och kamrat
gruppernas samvaromönster. 
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ZIEHE, THOMAS Plädoyer far zmgewöhnliclzes Lernen. ldeen zur Jugendsituation, 
1982. Ny ungdom. Om ovanl iga läroprocesser, Srhlm: Norstedts, 1986. Övers av 
Hans 0 Sjöström. ISBN 91-1-863051-0 

Z söker förståelse av unga människors attityder och livsformer i vårt (nya) 
samhälle. Behandlar bl a ungas strategier att möta skolan och skolans krav. Om 
"självet" i relation till "jaget" och yttre krafter. Om musikval och nya elektro
niska medier för musiken. Allmänna resonemangen om "ny ungdom" är klart 
av relevans för analyser av barn, unga och informationssamhälle. 
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