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”[T]eknik som företeelse är en mäktig kraft för förändring. […] Förändra, tillför 
eller uppdatera ett tekniskt system så finns det potential att förändra 
samhällsstrukturer. […] Men lika intressant är det att se hur tillförandet av teknik 
även kan observeras på individnivå, hur personliga livsöden påverkas. […] Stora 
system och små individer, alla påverkas de och ingen lämnas av tekniken 
oberörd.”  
 
Källa: Skrivet av lärarstudent på kursen ’Teknik och samhälle’, Luleå tekniska 
universitet, våren 2008. 

 

 

INLEDNING 

Hur vi skall förbättra teknikundervisningen i skolan är en brännhet fråga på många håll i det 

svenska samhället. Centralt i diskussionerna är både att teknikundervisning kan bidra till 

teknisk bildning och en grundläggande förståelse för tekniska principer hos den enskilde, samt 

att sådana grundläggande kunskaper på teknikområdet på sikt är viktigt för den svenska 

ekonomin, inte minst för att få fler studenter att välja teknikutbildningar och råda bot på 

växande ingenjörsbrist. 

 

Med skolverkets lärarfortbildningssatsning 2007-2010, ’lärarlyftet’, vill regeringen ”stärka 

lärares kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse” (regeringsuppdrag 

U2007/3168/S). Skolverket har i sin tur valt ut teknik som ett av de prioriterade 

fortbildningsområdena och framhåller i sin offertförfrågan till svenska universitet och 

högskolor att motivet är att ”huvuddelen av den undervisande personalen saknar utbildning i 

teknik och teknikdidaktik” samt då det ”i flera undersökningar framkommer att lärarna anser 

att teknikutbildningen är dålig och att de själva är missnöjda med sin undervisning” 

(Offertförfrågan vt09.pdf). 

 



Från Luleå tekniska universitet har skolverket genom lärarlyftet bl.a. upphandlat kursen 

’Teknik i grundskolan’ på 15 högskolepoäng, riktad till lärare i förskoleklass och 

grundskolans årskurser 1-9. Kursen har hittills givits en gång (Vt-08) av Ltu i samarbete med 

Teknikens hus, Luleå. Teknikhistoria utgör ett centralt inslag i denna kurs. Teknikhistoria 

utgör dessutom det huvudsakliga ämnesinnehållet på den inom lärarutbildningens allmänna 

utbildningsområde valbara kursen ”Teknik och samhälle” på 7,5 högskolepoäng. Även denna 

kurs har hittills givits en gång (Vt-08). 

 

Syftet med föreliggande studie är att med omnämnda lärarfortbildningskurs och 

lärarutbildningskurs som ’case’, och då framförallt studentinsatserna i respektive 

kursexamination, undersöka potentialen med att använda teknikhistorieämnet och framförallt 

den för denna studie centrala teknikhistoriska examinationsuppgiften som ett centralt verktyg 

i teknikundervisningen. Med ’potential’ avses i detta sammanhang möjligheterna att med 

hjälp av teknikhistorieämnet och inte minst nämnda examinationsuppgift, skapa goda 

förutsättningar för lärares utbildning i teknik och teknikdidaktik och elevers utbildning i 

teknik. 

 

I grundskolans kursplan för teknikämnet framgår sedan 1994 att teknikhistoria skall ha en 

given plats inom ämnet. Där står bl.a. att ”teknikens historia öppnar vägen till en djupare 

förståelse såväl av teknikens villkor som – ibland på ett mycket påtagligt sätt – av många 

skeden i den övriga historien”. Efter nio år skall eleverna i linje med detta ”kunna redogöra 

för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara 

drivkrafter bakom denna” samt ”kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens 

effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor”. (se bl.a. ’Kursplan för teknik i 

grundskolan’; se också Hallström 2007). Eftersom det som står i kursplanen inte alltid 

stämmer helt överens med det som undervisas i klassrummet och då Skolverkets 

fortbildningssatsning på teknik tyder på att en dylik missmatch (mellan kursplan och reell 

undervisning) torde anbelanga just teknikundervisningen, är det motiverat med ett fortsatt 

forskningsfokus på teknikhistorieämnets potential i teknikundervisningen. 

 

Inom teknikhistorieämnet finns grundtanken att vi genom en större insikt om hur tekniska 

artefakter och system utvecklats historiskt, under vilka förutsättningar och hur deras 

funktioner ändrats – samt framförallt om hur teknik, samhälle och natur i dessa sammanhang 

påverkat varandra – bättre kan tolka vår egen tid och göra genomtänkta val för framtiden. En 



grundläggande tanke inom teknikhistorieämnet är också att människan alltid löst problem med 

hjälp av teknik – men för olika syften, på olika sätt, i olika tider och på olika platser – och att 

ämnet således hjälper oss att förstå vad det innebär att vara människa.  

 

I föreliggande paper kommer speciellt studentinsatserna kopplat till en specifik 

teknikhistorisk examinationsuppgift att analyseras med avseende på frågan om potentialen 

med att använda teknikhistoria som verktyg i teknikundervisningen. Examinationsuppgiften 

som skapats speciellt för lärarlyftskursen ’Teknik i grundskolan’ respektive 

lärarutbildningskursen ’Teknik och samhälle’, är sammanställd utifrån utgångspunkten att 

teknikhistorieämnet kan och bör bidra med sociokulturella perspektiv på teknik. 

Examinationsuppgiften bygger på att studenten utifrån givna utgångspunkter författar en 

personlig teknikhistoria i vilken studentens egen tekniska verklighet sätts i relation till en 

äldre släktings (under en tidigare period).  

 

Att skapa förutsättningar för lärande i teknik: det teknikhistoriska bidraget 

På uppdrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (bildad 2001) 

publicerades år 2004 rapporten ’Skolans undervisning och elevers lärande i teknik: svensk 

forskning i internationell kontext’, sammanställd av Jan-Erik Hagberg och Magnus Hultén. 

Här konstateras bl.a. att internationell forskning i teknikdidaktik länge varit ”mer upptagen av 

teknikutbildningens allmänna förutsättningar och mål än av dess vardagliga innehåll och 

praktik” men att tyngdpunkten under senare år förskjutits mot ”förutsättningar för lärande i 

teknik”, ”lärarnas undervisning”, ”elevers lärande” och ”frågor om hur kreativa 

lärandemiljöer kan skapas”.1 I ett temanummer om elevers lärande i ’International Journal of 

Technology and Design Education’ (2004:14), argumenterar i sin tur en majoritet av 

artikelförfattarna för behovet av att sätta in tekniken i en sociokulturell kontext för att på så 

sätt göra den mer meningsfull för eleverna (se bl.a. Stevensson 2004, McCormick 2004, och 

Rowell 2004).2 Även i föreliggande studie är utgångspunkten att teknikundervisning i större 

omfattning bör inriktas mot att uppmärksamma teknikens sociokulturella aspekter. I det 

följande förespråkas teknikhistorieämnets nytta i detta sammanhang. 

 

                                                 
1 Hagberg och Hultén (2004), s 24. 
2 I övrigt argumenterar artikelförfattarna i detta temanummer för behovet att teoretisera forskningen om lärande i 
teknik. 



Cetis-(Centrum för tekniken i skolan) forskaren Jonas Hallström (2007) har formulerat en 

modell som visar varför det är viktigt med det historiska perspektivet på teknik, eller 

annorlunda uttryckt, vilka perspektiv på teknik som teknikhistoria kan bidra med. Modellen 

definierar totalt fyra olika perspektiv/grupper av perspektiv; 

 

”Teknikhistorien säger oss vad teknik är, hur den har utvecklats och under vilka 
förhållanden, samt hur teknik, samhälle och natur påverkar varandra – filosofiskt 
och sociologiskt perspektiv 
 
Människan har alltid löst problem med hjälp av teknik, men för olika syften och 
på olika sätt, i olika tider och på olika platser. Teknikhistorien hjälper oss därmed 
att förstå vad det är att vara människa – existentiellt perspektiv 
 
Dagens teknik har en historia som kan belysa hur teknikens struktur och funktion 
har utvecklats. Teknikhistorien hjälper oss därmed att förklara och åskådliggöra 
hur tekniska artefakter och system har utvecklats och hur deras funktioner har 
förändrats – tekniskt utvecklingsperspektiv 
 
Det finns vissa teman i teknikens historia som återkommer och som vi kan lära 
oss av idag. Den hjälper oss därmed att tolka vår egen tid och göra genomtänkta 
teknikval inför framtiden – kritiskt, samhällsförändrande perspektiv”  

 

I tolkningen av det empiriska materialet i föreliggande studie är således utgångspunkten dels 

den att teknikundervisning i större omfattning bör inriktas mot att uppmärksamma teknikens 

sociokulturella aspekter. Dels är utgångspunkten att teknikhistorieämnet är särskilt lämpat 

som verktyg för ett sådant syfte genom att det kan bidra med såväl filosofiska, sociologiska, 

existentiella och kritiskt samhällsförändrande perspektiv på teknik, som tekniska 

utvecklingsperspektiv. 

 

Material och metod 

Källmaterialet i föreliggande studie består av det skriftliga material som studenter på 

lärarlyftskursen ’Teknik i grundskolan’ och lärarutbildningskursen ’Teknik och samhälle’ 

lämnade ifrån sig under vårterminen 2008 som en effekt av examinationsuppgiften ’Min 

personliga teknikhistoria’. Nedan följer en närmare genomgång av såväl använt material som 

metod. 

 

Examinationsuppgiften ’Den personliga teknikhistorien’ 

Examinationsuppgiften ’Din personliga teknikhistoria’ har skapats speciellt för ovan nämnda 

lärarlyfts- och lärarutbildningskurser i vilka den nyttjas som delexamination. Examinationen 



består av såväl ett muntligt som skriftligt avsnitt. Det skriftliga avsnittet består i att studenten 

skriver en personlig teknikhistoria på 3-5 sidor. Dessförinnan har studenten valt en eller ett 

par sammanhang att utgå från: hushåll/bostad; transporter; arbete; fritid; semester; hälsa etc.; i 

vilka fokus läggs på den tekniska miljön. Studentens uppgift består sedan i att jämföra vald 

teknisk miljö med den för en äldre släkting (under en tidigare period). Därutöver har 

studenten i uppgift att besvara ett mindre antal frågor i samband med jämförelsen mellan 

generationerna såsom: Vari består de största tekniska skillnaderna?; Har de skett inom eller 

utom hemmet?; Har de påverkat män eller kvinnor mest? Inför uppgiften att presentera en 

personlig teknikhistoria har studenten fått sig tillgodo omkring sex lektionspass (ca 40 min. 

st.) med grundläggande föreläsningar på temat teknikhistoria. Den kurslitteratur som 

föreläsningarna bygger på har studenterna uppmanats att använda som inspiration inför 

uppgiften.3 I den 15 minuter långa muntliga redovisningen av den personliga teknikhistorien 

uppmuntras studenterna att använda okonventionella illustrationsverktyg, såsom äldre 

tekniska artefakter, dagböcker, fotografier. I det följande kommer emellertid endast den 

skriftliga redovisningen att behandlas.4 

 

Det relativt fria innehållet i (att jämföra tekniska miljöer mellan olika generationer utifrån fritt 

valda sammanhang) och formen på (att redovisningen skall ske såväl muntligt som skriftligt) 

examinationsuppgiften har planerats med syftet att skapa en lärandemiljö som ger utrymme 

för reflektioner och kreativitet för ett brett spektra av individer med olika uppsättningar av 

förmågor. 

 

Lärarlyftskursen ’Teknik i grundskolan’ hade totalt sex deltagare under vårterminen 2008, 

varav fem härstammande från norra Norrland och en från södra Sverige. Medelåldern på 

kursdeltagarna var 38 år. Lärarutbildningskursen ’Teknik och samhälle’ hade totalt 16 

deltagare/studenter vårterminen 2008 (varav två inte inkom med personlig teknikhistoria). 

Även på lärarutbildningskursen härstammade majoriteten från Norra Norrland under det att 

                                                 
3 I de kurser som står i fokus för denna undersökning utgör ’Den skapande människan’, av Hansson, S (2002), en 
central del av kurslitteraturen. 
4 Studenternas skriftliga examination finns naturligt bevarad och är mycket omfattande. Av den muntliga 
examinationen finns endast mina egna kortfattade anteckningar kvar, vilket naturligtvis inte gör de muntliga 
presentationerna, som bl.a. byggde på medhavda artefakter, rättvisa. Hade jag vid tiden för när de muntliga 
presentationerna ägde rum (våren 2008), varit på det klara med att detta paper så småningom skulle 
sammanställas, hade jag antagligen spelat in examinationerna på video. Idén att skriva detta paper var emellertid 
något som växte fram först efter att jag läst studenternas skriftliga examination, vilket ägde rum efter att jag 
lyssnat på de muntliga, vilka för övrigt gick ut på att redovisa just den skriftliga examinationen, fast muntligen. 
Sammanfattningsvis upplever jag att det skriftliga materialet väl uppfyller de behov som ställs på materialet med 
det syfte som texten har. 



medelåldern på 24 år var mycket lägre än i lärarlyftskursen. Med 6 + 14 skriftliga inlämningar 

på 3-5 sidor utgörs således källmaterialet av totalt knappt hundra sidor maskinskriven text. 

 

Utöver ovan nämnda källmaterial utgörs ytterligare källmaterial av svar på en enkät som 

skickades ut till deltagarna i lärarlyftskursen drygt ett halvår efter att kursen avslutas. Syftet 

med enkäten var dels att undersöka vad kursdeltagarna upplever att deras kontakt med 

teknikhistorieämnets och examinationsuppgiften betytt för deras egen teknikinlärning/-

intresse. Vidare ville jag genom enkäten undersöka i vilken grad kursdeltagarna på 

lärarlyftskursen, vilka ju alla är lärare i grundskolan, anser att teknikhistorieämnet och 

examinationsuppgiften är användbara i skolans teknikundervisning. Tre av sex deltagare har 

svarat på enkäten. Resultaten från enkäten respektive från bearbetningen av de skriftliga 

inlämningarna (personliga teknikhistorierna) redovisas nedan under EMPIRI: Den personliga 

teknikhistorien ger perspektiv. 

 
Metod 
Föreliggande undersökning grundas i ett hermeneutiskt perspektiv, dvs. utifrån uppfattningen 

att man kan nå stor insikt och förståelse av den mänskliga naturen, liksom av olika kulturer 

och företeelser genom att tolka bland annat skrivna källor. Undersökningen är vidare 

huvudsakligen kvalitativ, dvs. tolkande till sin natur, där källmaterialet tolkas med 

utgångspunkt i att teknikhistoria kan bidra med såväl filosofiska, sociologiska, existentiella 

och kritiskt samhällsförändrande perspektiv, som tekniska utvecklingsperspektiv. 

Undersökningen har emellertid också kvantitativa inslag. Således kommer källmaterialet i 

någon mån att kvantifieras, göras räkningsbart i syfte att hitta mönster och relationer mellan 

olika företeelser. De kvantitativa inslagen i detta paper utgörs dels av ett jämförande av de 

skriftliga inlämningarna från lärarutbildnings- respektive lärarfortbildningskurserna, men 

också av ett jämförande av de skriftliga inlämningarna inom respektive grupp (kurs). Således 

har detta paper komparativa inslag. 

 
Disposition 

Under EMPIRI: Den personliga teknikhistorien ger perspektiv redovisas de två grupperna av 

källmaterial, skriftliga inlämningar från lärarfortbildningskursen respektive från 

lärarutbildningskursen, separat från varandra (materialet från lärarlyftskursen redovisas först). 

Formen på presentationen har valts främst i syfte att uppnå en klar presentation av innehållet 

men också i syfte att tydliggöra skillnader mellan de olika grupperna. Enkätsvaren redovisas 

tillsammans med övrigt material från lärarfortbildningskursen. Sist i föreliggande paper, 



under DISKUSSION, återkommer vi till studiens huvudsyfte, dvs. att undersöka potentialen 

med att använda teknikhistorieämnet och framförallt den för denna studie centrala 

examinationsuppgiften som ett centralt verktyg i teknikundervisningen. Här tolkas således det 

empiriska resultatet utifrån de utgångspunkter som presenterats ovan angående vad 

teknikundervisningen i skolan bör inriktas mot och vilken roll teknikhistorieämnet kan och 

bör spela i det sammanhanget. Vi ser inslag av komparation av de två grupperna av 

källmaterial i såväl empiri- som diskussionsavsnittet nedan. 

 

EMPIRI: Den personliga teknikhistorien ger perspektiv 

Nedan redovisas inledningsvis innehållet i de skriftliga inlämningarna i 

lärarfortbildningskursen och därefter innehållet i de skriftliga inlämningarna i 

lärarutbildningskursen. Inom respektive grupp redovisas i sin tur innehållet i två delar. I en 

första del – ’Val av sammanhang’ –  presenteras vilka sammanhang och tekniska miljöer som 

studenterna valt att fokusera sina texter kring, samt återges delar av innehållet och då 

företrädesvis det som skildrar de äldre sammanhangen eftersom det är dessa som studenterna i 

regel själva uppehåller sig mest kring snarare än nutida sammanhang. Det är också i 

textstyckena om de äldre sammanhangen och tekniska miljöerna som studenternas texter 

skiljer sig mest åt under det att de textstycken som skildrar nutida sammanhang av naturliga 

skäl ofta är väldigt lika till innehåll. Att i högre grad återge innehållet i textstyckena om de 

äldre sammanhangen än nutida sammanhang är således att göra det totala innehållet i de 

skriftliga inlämningarna mest rättvisa. I en andra del – ’Reflektioner’ – görs ett försök att i 

högre grad än i den första delen redovisa de reflektioner som studenterna själva gör i samband 

med jämförelsen av de tekniska miljöerna i de äldre sammanhangen med de nutida, deras 

egna. Det är ofta i just dessa reflektioner som detta att teknikhistoria ger perspektiv blir 

tydligt. Det skall dock påpekas att uppdelningen mellan de båda delarna ’Val av 

sammanhang’ respektive ’Reflektioner’ är mycket grov. Material som redovisas under ´Val av 

sammanhang’ saknar således inte exempel på reflektioner och ’Reflektioner’ saknar inte 

exempel på skildringar över tekniska miljöer. 

 

Lärarlyftskursen; Val av sammanhang 

Samtliga sex deltagare på lärarlyftskursen väljer att fokusera på hushållets tekniska miljö även 

om transport, yrkes och fritidsaspekter också berörs av majoriteten. Fem av sex deltagare 

jämför sin egen tekniska hushållsmiljö med den hos föräldrar, far- och/eller morföräldrar i 

jordbruks- respektive renskötarmiljö i 20-60-talens norra Norrland. Deltagaren från södra 



Sverige jämför i sin tur sin egen tekniska hushållsmiljö med den hos farföräldrarna i 20-60-

talens Göteborg. Deltagarna på lärarlyftskursen lever alla själva i mer eller mindre urbana 

miljöer i norra Norrland.  

 

Slående i jämförelsen med föräldrar, far- och morföräldrar i 20-60-talets norra Norrland är att 

samtliga berör klimataspekten, dvs. hur vinterkylan lade en extra dimension till detta att 

anfäderna tvingades vakna upp till en kall bostad, gå på utedass, samt hämta vatten och ved 

utomhus innan de fick sitt morgonkaffe. Så här formulerar sig en deltagare kring 

klimataspekten; 

 

”Jag kan kliva upp i lugn och ro, gå på toaletten, duscha och klä på mig i ett varmt 
och behagligt rum. Sedan kan jag gå ut i köket, spola upp vatten och starta 
vattenkokaren, plocka ut mat ur kylskåpet som är rätt tempererad, rosta mitt 
frukostbröd och sätta mig för att äta frukost. En morgon för min mormor och 
mamma, när min mamma var liten [1940-tal], såg helt annorlunda ut! Mormor var 
uppe med tuppen, klev upp till ett kallt hus, gjorde upp eld i vedspisen, gick ut för 
att hämta vatten i brunnen.”  

 
En annan deltagare uttrycker sig så här kring morgonbestyr och kyla i far- och 

morföräldrarnas jordbrukarhushåll i 20-40-talens norra Norrland; 

 
”Så när det började råma och höras ett väldans liv från ladugården var det bara att 
stiga upp. Man fick inte glömma att ta med sig pottan (den som låg intill sängen) 
ut för att tömma den. Sen ut på utedass, och där stannade man inte alltför länge en 
kall februaridag för att slippa frysa fast.” 

 
Hos farmor och farfar i Tornedalen på 1940-talet, skriver en tredje deltagare; 

 
”klev man inte upp till ett varmt och skönt kök, åtminstone inte på vintern. Farfar 
fick gå ut till vedboden och hämta ved som han eldade med i kaminen i köket. I 
köket fanns också en vedspis alldeles bredvid som det också eldades i. På detta 
sätt fick man upp värme i huset.” 

 
Deltagaren som härstammar från en renskötarfamilj lyfter också fram klimataspekten i sin 

jämförelse av tekniska miljöer i bl.a. sitt hushåll, med dem för en kvinna i hennes egen ålder 

”på farfars tid”, dvs. i en renskötarfamilj omkring 1950. Hon låter den fiktiva 

renskötarkvinnan uttrycka sig i jagform om både klimat och renskötartypisk hushålls- och 

transportteknik; 

 
”Jag fryser då jag vaknar på morgonen. Det är april och vår i luften men nätterna 
kan verkligen vara kalla så här års. För att spara på veden så eldar vi inte så 



mycket i vår kåta under natten utan renhudar och filtar får värma oss under vår 
sömn. Jag hugger ihop lite mindre vedstickor och gör upp en brasa. Jag, Peter och 
barnen anlände till vårt område uppe i fjällen igår kväll. Tillsammans med de 
övriga familjerna transporterade vi oss i en renrajd från byn Soppero till vår 
renbetesmark. Barnen och fruarna satt i akkjorna och männen åkte skidor. Skönt 
att äntligen vara på plats och här stannar vi nu till december. Härligt, jag älskar 
tystnaden och luften här uppe.” 
 

I en grov jämförelse mellan den tekniska miljön i de norrländska jordbrukarhushållen under 

20-60-talen med den i det samtida Göteborgshushållet, belyses i sin tur hur flera av de för 

hushållet mest centrala tekniska 18/1900-talsinnovationerna fick fäste något, ibland flera 

decennier senare i de norrländska jordbrukarhushållen jämfört med i Göteborgshushållet. 

Bland de norrländska jordbrukarhushåll som finns representerade i denna undersökning finns 

exempel på att de kopplades till elnät under 1930- och 40-talen, till telefonnät under 1950-

talet, och till VA-nät först på 1960-talet. Vidare införskaffade ett av de norrländska hushållen 

tvättmaskin och elspis på 1940-talet under det att ett annat gjorde det först under 1960-talet, 

och då samtidigt också ett första kylskåp. Göteborgshushållet var i sin tur kopplat till VA-nät 

och elnät samt hade elspis och dammsugare redan på 1920-talet. Det kopplades till 

telefonnätet på 1930-talet, införskaffade kylskåp med frysfack samt bil på 1950-talet, och 

tvättmaskin på 1960-talet. Bil införskaffades också i flera av de norrländska hushållen på 

1950-talet. Kursdeltagaren med koppling till Göteborgshushållet påpekar att även om 

hushållet inte hade egen tvättmaskin förrän på 1960-talet hade det redan på 1920-talet 

möjlighet att hyra tvättstuga i källaren på flerfamiljshuset. 

 
”Där fanns det ett stort kar i vilket man tappade upp vatten och lade i tvätten. 
Under detta kar fanns en stor stengryta som man eldade i för att värma vattnet. 
Sedan kokade man tvätten. Man var tvungen att börja elda tidigt på morgonen för 
att få vattnet varmt. Man flyttade sedan tvätten till träbaljor där man gnuggade 
tvätten mot en tvättbräda och sedan sköljde i ett annat kar. […] [E]fter att man 
sköljt tvätten lade man den i en vridmaskin för att dra ut vattnet. Sedan hängde 
man upp tvätten på tork.” 

 
Om det var vinter och tvätten inte kunde hängas ut, hängdes den i torkrum på vinden. 

Lakanen manglade man i en kallmangel som fanns i ett annat flerfamiljshus. Kursdeltagaren 

med koppling till Göteborgshushållet påpekar också att det fortfarande var ovanligt med 

telefon i Göteborgshushållen på 1930 och 40-talen, och konstaterar att hennes farfars föräldrar 

inte installerade telefon förrän på 1950-talet, varför han måste ringa från en telefonkiosk på 

gatan till hennes farmor när de träffades 1944. Kursdeltagarens farmor berättar hur det 

fungerade när alla ännu inte hade egen telefon; 



 
”Om man ville prata med någon som inte hade telefon kunde man ringa till någon 
affär eller någon granne i närheten som sedan vidarebefordrade meddelandet. 
Affärer fanns det i vartenda gathörn […] och de hade telefon som man fick låna.” 

 
 
Genomgående lyfter deltagarna på lärarfortbildningskursen i huvudsak fram de kvinnliga 

sysslorna i bonde- och renskötarhushållen, när kvinnan varit bärare av tekniken. Detta är inte 

minst tydligt i flera av citaten ovan. Så här berättar dessutom en av deltagarna med kopplingar 

till de norrländska jordbrukarhushållen; 

 
”När man [äldre mor som liten] kom in från ladugården var det bara att hoppas på 
att någon utav bröderna hade fått eld i spisen så man kunde värma sig lite och 
sedan sätta igång med att koka gröten. Inte fanns det några element med 
termostater här eller elspis. Vattnet hämtade man in från brunnen i hinkar. Till 
diskningen var man tvungen att elda i spisen för att kunna värma vattnet. Så det 
gällde att planera dagens sysslor för att slippa elda onödigt mycket. […] Kvinnans 
jobb i hemmet var väldigt krävande ännu långt in på 1940-talet…” 

 

 

Lärarlyftskursen; Reflektioner 

Med examinationsuppgiften följde uppgiften att jämföra de tekniska miljöerna i de äldre 

sammanhangen med de nutida, deras egna. Till hjälp i jämförelsen följde vidare uppmaningen 

att reflektera över frågor som: Vari består de största tekniska skillnaderna?; Har de skett inom 

eller utom hemmet?; Har de påverkat män eller kvinnor mest? Citaten nedan är inte utvalda 

därför att de specifikt svarar på dessa frågor (det gör de i relativt liten omfattning), utan därför 

att de utgör goda (läs typiska) exempel på vad reflektioner över skillnaderna mellan tekniska 

miljöer i äldre och nutida sammanhang kunde bestå av i lärarlyftskursen. Notera hur 

exempelvis ’stress’ och en viss ’osäkerhet inför framtiden’ är återkommande teman i flera av 

citaten. 

 
”Min vardag ser helt annorlunda ut jämfört med hur en vardag för en 
renskötarfamilj för ca 50 år sedan såg ut. [...] Idag har vi så mycket 
bekvämligheter och hjälpmedel som underlättar vår vardag, ändå lever så många 
under stress. Det som förundrar mig mest är hur mycket som förändrats på dessa 
år. .[…] man kan nästan likna det vid en explosion. Jag kan inte låta bli att undra 
hur det ser ut om 50 år till. […] [K]ommer [mina barnbarn] att förundras över den 
enorma förändringen och tycka att mitt unga liv var uråldrigt? Det vet jag inte 
idag men det jag vet är att den tekniska utvecklingen inte står stilla utan rusar 
framåt och vem vet hur långt den kan gå eller om den någonsin stannar.” 
(farföräldrar som renskötare i norra Norrland) 
 



”Det jag kan se skiljer sig åt mest när man jämför min farmors tekniska [miljö] 
med min är nog hur man tvättade kläder då, att det inte fanns datorer på hennes tid 
och att hon inte förrän på 1950-talet fick kyl och frys, vilket är något vi tar för 
givet idag. Den största tekniska förändringen i hemmet […] är nog ändå hur 
tvättandet gått till. Det blev en stor förändring och gjorde vardagen lättare för 
kvinnor när tvättmaskinen kom.” (farföräldrar i Göteborg) 
 
”Jämför man våra uppgifter för att få mat i mun på morgonen så inser man vilken 
tidsvinst min generation varit med om tack vare den nya tekniken. […] Bekvämt 
och bra har jag det, men jag undrar om inte allt detta även bidragit till stressiga 
miljöer. Förr tog man sig tid med familjen, men det gör man inte idag för man 
skall hinna så mycket som möjligt på samma tid som mina farföräldrar hade.” 
(farföräldrar i Tornedalen) 
 
”[De tekniska] olikheterna mellan våra generationer är stor, nästan allt har 
förändrats. Förr gick mycket tid till att ordna med vatten och värme, idag är det 
annat som tar vår tid.” (morföräldrar i norra Norrland)  
 

”[V]ad den tekniska utvecklingen går fort, hur kommer nästa spis att se ut?” Tanken slår en 

deltagare med koppling till ett av de norrländska jordbrukarhushållen när han beskriver hur 

han kokar gröt på spisen på morgonen; 

 
”Hur var det förr när mina föräldrar och mor- och farföräldrar började dagen? Inte 
fanns det någon väckarklocka, varm dusch, vattenkokare eller elspis. Nej, dom 
vaknade tidigt på grund av att dom gick och la sig tidigt och för att korna började 
råma och ville bli mjölkade.”  
 

En annan deltagare med koppling till ett av de norrländska jordbrukarhushållen följer i sin tur 

vid ett tillfälle tekniken ut ur det egna hushållet, genom toalett och slask till det allmänna 

avloppssystemet;  

 
”Tänk vilket avancerat tekniskt system vi har byggt upp runt vårt avloppsvatten, 
från det att vi spolar i kranen till det att vattnet rinner ut i älven går det bara några 
timmar, otroligt!” 
 

Samtidigt kan denna deltagare ”förundras över t.ex. vårt sätt att rena vatten till dricksvatten 

för att sedan använda det i våra toaletter, vi slösar många gånger onödigt mycket med moder 

natur”. Deltagaren förklarar det med att ”vi har levt efter principen att det senaste är det bästa 

och tappat bort många goda idéer på vägen”. Därefter ger deltagaren ett exempel på en sådan 

god idé, där det faktum att latrin/gödsel i vissa sammanhang hade ett annat värde på 1940-

talet mot idag kunde motivera ett annorlunda beteende; 

 



”Inte långt från min morfar och mormor bodde en patron som hette Hedqvist. Han 
bjöd alla arbetare på gården en extra sup om de stannade över helgen för då fick 
han mer gödsel från dassen till sina åkrar.” 

 

 

Lärarlyftskursen; Enkätsvar 

En enkät skickades ut till deltagarna på lärarlyftskursen som visar att teknikhistorieämnet och 

examinationsuppgiften varit mycket viktig för deras eget lärande i och intresse för teknik, 

samt även visat sig vara till nytta i deras egen teknikundervisning. 

 

Enkäten skickades ut via mejl till de sex deltagarna på lärarlyftskursen i januari 2009, drygt 

ett halvår efter att kursen avslutats. Av dessa har hälften inkommit med svar. Enkäten frågar 

dels efter vilken betydelse deltagarnas kontakt med teknikhistorieämnet respektive deltagande 

i examinationsuppgiften (’Din personlige teknikhistoria’) haft för deltagarnas eget lärande i, 

respektive intresse för, teknik. Vad gäller betydelsen av kontakten med teknikhistorieämnet 

för det egna lärandet i teknik svarar samtliga att det utifrån en femgradig skala (’inte alls 

viktigt’, ’lite viktigt’, ’varken lite eller mycket viktigt’, ’mycket viktigt’, ’väldigt mycket 

viktigt’) varit ’mycket viktigt’. Vad beträffar i sin tur kontaktens betydelse för det egna 

intresset för teknikämnet svarar två att den varit ’mycket viktigt’ och en att den varit ’väldigt 

mycket viktigt’. Angående deltagandet i examinationsuppgiften angav samtliga att det varit 

’mycket viktigt’ för såväl deras eget lärande i, samt intresse för teknikämnet. En kommentar 

som kom fram här är bl.a. att uppgiften ”fick mig att samtala med mamma, morbror och 

mormor vilket gav mig glädje […] teknikhistoria och förståelse för teknisk utveckling”.  

 

Deltagarna ombads i enkäten också uttala sig om teknikhistorieämnets och 

examinationsuppgiftens användbarhet i skolan. Här uppger två att de redan använt sig av 

teknikhistoria i sin undervisning och en tredje att hon/han har för avsikt att göra det. Flera 

kommentarer om vad teknikhistorieämnet kan bidra med i skolans teknikundervisning handlar 

om detta att ”teknikhistoria ger förståelse för/insikt om teknikutvecklingen”, till ”öppnade 

teknikögon” hos ungdomarna och inte minst för detta att ”det gått så fort de senaste åren”. 

Någon påpekar vidare att teknikhistoria ”är ett bra underlag att börja med för vidare 

funderingar i (teknik)ämnet, ex. om vilka för- och nackdelar den tekniska utvecklingen 

medför för naturen/människan”. Vad angår examinationsuppgiften uppger två deltagare att de 

redan använt den i sin undervisning och den tredje att hon/han avser använda den. 

Kommentarer här utgörs av att uppgiften med fördel genomförs integrerat med 



svenskundervisningen (skriva, muntlig presentation, intervjuteknik) samt även kan användas 

inom övriga NO-ämnen, utöver teknikämnet (redogörs ej närmare för hur). 

 

Lärarutbildningskursen; Val av sammanhang 

Vårterminen 2008 hade lärarutbildningskursen ’Teknik och samhälle’ 14 deltagare (som 

inkom med personlig teknikhistoria), varav majoriteten hade norrländskt ursprung och 

medelåldern låg på 24 år. Till skillnad från på lärarfortbildningskursen, där ju samtliga var 

yrkesverksamma lärare, var deltagarna på denna kurs studenter på heltid och således ännu inte 

yrkesverksamma. För tydlighetens skull kommer jag därför fortsättningsvis att benämna 

deltagarna i denna grupp för studenter. Till skillnad från deltagarna på den andra kursen var 

det väldigt få av studenterna som valde att fokusera sin historiska jämförelse på den tekniska 

miljön i hushållet. Endast de två äldsta studenterna, 33 och 42 år, vilka för övrigt var kvinnor, 

valde att göra det. Detta talar för att det finns ett samband mellan ålder respektive kön och 

vilken teknisk miljö (vilket sammanhang) man väljer att fokusera på i sin personliga 

teknikhistoria, och kanske vilken teknisk miljö man upplever som mest central ur 

förändringsaspekt. En student som valt att inte fokusera på hushållstekniska aspekter 

motiverar detta med att dessa ännu inte funnits i hans ”tillvaro” under särskilt lång tid utan 

varit något som mamma och mormor ”stått för”. På senare tid har han emellertid provat på att 

bo i egen lägenhet där ex. tvättmaskiner, dammsugare, rakapparater ”och annat krimskrams” 

”blivit synliga” för honom. Det finns också ett par exempel på studenter som trots att de inte 

valt att fokusera på hushållsrelaterad teknik i sin personliga teknikhistoria konstaterar att de 

största tekniska förändringarna trots allt skett där under de senaste generationerna. 

 

Slående i lärarutbildningsgruppen är att en stor andel av de manliga studenterna i denna 

fokuserar på aspekter relaterade till teknisk förändring i typiskt norrländska 

naturresursbaserade basnäringar, såsom aspekter relaterade till vattenkraftsbaserad 

elproduktion, gruv- och skogsnäring, men också till lokal förvarsverksamhet. Antingen har 

dessa studenter haft äldre manliga släktingar, ofta under flera generationer tillbaks, som 

verkat inom dessa näringar, eller så har de egen yrkeserfarenhet genom vilken de kommit i 

kontakt med äldre kollegor (typiskt män) som kunnat berätta om den tekniska förändring som 

skett inom branschen under 1900-talet. 

 

En manlig student arbetade ”under några sommarmånader 2004-2007” själv inom 

skogsnäringen och kom där i kontakt med yrkesmän som gärna berättade historier om hur 



branschen tett sig för dem när de var nyanställda, liksom historier som de fått berättade för sig 

av män som livnärt sig på yrket dessförinnan; ”berättelser som många gånger varit på gränsen 

till det osannolika, men som ändock bär vittnesbörd om ett liv främmande dagens”. Studenten 

inleder sin text med en allmän historisk översikt över skogsnäringens utveckling ur ett svenskt 

perspektiv, bl.a. om hur vi brukat skogen under olika perioder och vilka institutioner som 

reglerat skogsbruket? Han konstaterar bl.a. att skogsnäringen industrialiserades till följd av 

Sveriges allmänna industrialisering kring sekelskiftet 1900, genom att stora skogsbolag 

bildades som köpte upp skog och samordnade avverkning, förädling och flottning under ett 

och samma tak. Vidare konstaterar han att den svenska staten bidrog till utvecklingen genom 

att försörja den nya storindustrin med arbetskraft; ”arbetare från södra Sverige rekryterades 

till Norrland med hjälp av mycket förmånliga erbjudanden om billig bostad och 

skattelättnad”. De förmånliga erbjudandena till trots (eller kanske just därför) var 

arbetsförhållandena ”rent horribla”, fortsätter studenten, som beskriver hur de kunde se ut 

innan motoriseringen på 1950-talet. Då var skogsavverkning ett säsongsbetonat arbete knutet 

till vinterhalvåret (på sommaren jobbade man som flottare) och skogsarbetarna bodde av 

praktiska skäl i enkla kojor i anslutning till avverkningsplatsen; kojor som byggdes under 

arbetstid och som på grund av att skogsarbetarnas löner avsattes på ackord ofta blev både 

trångbodda och dragiga. Studenten konstaterar att skogsavverkning länge var ett mycket 

fysiskt krävande yrke genom att timmersvans och yxa var de enda verktygen som användes 

vid fällning samt det enda sättet att frakta timret var med häst och genom flottning; ”trångbott, 

fysiskt tungt och oförlåtande klimat präglade således skogsarbetarens vardag när denne i 

meterdjup snö och sträng kyla skulle bedriva sitt arbete”. Allt detta kom emellertid att 

förändras genom den fullständiga mekanisering/motorisering som kom att genomföras på 

endast något decennium under 1950- och 60-talen. 

 

”Det är lätt att förstå att arbetsbördan lättade i och med att mer mekaniserade steg 
infördes, istället för såg använde man motorsåg, istället för häst använde man 
skogstraktor, istället för att barka de fällda träden för hand använde man 
barkningsmaskin. […] [Även] skogskojkulturen kom att försvinna helt i 
anslutning till de nya kraven på infrastruktur som ställdes i och med införandet av 
skogstraktor och transport av timmer med långtradare istället för flottning. 
Skogsarbetaren kunde nu bo hemma och pendla till arbetet[.]” 

 

Studenten sammanfattar effekterna av motoriseringen till ”lättare jobb, bättre löner och högre 

status” samt till en förbättrad hälsa och allmän livskvalitet för skogsarbetaren ”vilket också 

avtecknas tydligt i olycksfallsstatistiken”. Motoriseringen av branschen var emellertid på 



många sätt ett ”tveeggat svärd”, fortsätter studenten, genom att den bl.a. bidrog till stora 

friställningar i den tidigare så arbetsintensiva branschen; ”för varje skördare som sattes i bruk 

friställdes fem-sex man som tidigare ägnat sig åt manuell huggning”. Friställningarna fick inte 

minst konsekvenser i inlandskommunerna där skogsnäringen varit en betydande inkomstkälla. 

Studenten nämner här som exempel hur ett samhälle som Långträsk, som idag kämpar för 

dess ”överlevnad” med en ”matvaruaffär som knappt går att få vinstgivande”, under dess 

’glansdagar’ bl.a. hade: 

 

”nio åkerier, fyra taxiföretag, tre caféer, tre matvarubutiker, en klädaffär, två 
bagerier, två skomakare, en biograf och fyra bensinstationer. Tandläkare på heltid, 
post, bank, skola, präst samt tre kronjägare. Domänverket hade 100-120 
timmerhuggare och 40-50 kolare och flottare. Som mest fanns 37 hästar för 
timmertransport under vintern. […] Skogsnäringen var grunden som samhället 
stödde sig på, och själva livsådran som möjliggjorde andra näringar i bygden.” 

 

En annan student som inriktar sig på teknikutvecklingen inom skogsnäringen och dess sociala 

effekter därför att hans släkt ”i generationer arbetat i skogen” samt därför att han själv 

”arbetat i skogen i många timmar av sitt liv”, väljer att fokusera på röjsågens intåg vid mitten 

av 50-talet och dess effekter. Röjsågen har ersatt användandet av lie och svedjebruk vid 

undanröjandet av sly och öppnat upp för att man ”numera kan sköta om sina hyggen ensam 

om det krävs”. Dessutom, fortsätter studenten, har röjsågen blivit oersättlig vid röjning av 

vägar, speciellt mindre vägar och skogsbilvägar där vägskrapa med slotteraggregat inte går att 

använda, samt under senare tid vid röjandet av kraftledningsgator där stora fordon sällan går 

att använda. Samtidigt som den bidragit till arbetsbesparingar och (liksom motorsågen) till en 

stigande individualisering i skogsregioner, dvs. du har möjlighet att ”själv underhålla större 

skogspartier […] och det gemensamma arbetet har kommit i skymundan”, påpekar studenten 

hur röjsågen också något bromsat avfolkningen i många skogsregioner i norra Sverige genom 

att den kunnat ge några av de skogsarbetare som rationaliserats bort till följd av övriga 

skogsmaskiners intåg ”en ny uppgift som tidigare varit mindre prioriterad”. Här påpekar 

studenten hur röjning idag är ett viktigt inslag i skogsvården och ger som exempel hur hans 

familj använder röjsågen ”för att röja upp skottfält på våra ytor och för att hålla betesmark 

öppen”. Samtidigt konstaterar studenten om röjsågen hur de första modellerna ”var tunga och 

hade dåliga bärselar”, vilket avspeglar sig idag på dem som använde dem då; ”många av dem 

har ryggskador och har tvingats lägga bort sågen och byta karriär”. 

 



Samtliga studenter som fokuserar på skogsnäringen kommer in på den sammankopplade 

infrastrukturella utvecklingen, hur skogsmaskinernas intåg bidrog till att utveckla vägnätet i 

skogsbygderna. En student konstaterar sålunda hur vägarna i hans hemtakter följaktligen inte 

utvecklats;  

 

”med huvudsyftet att ta resanden till ett specifikt mål, utan […] allt eftersom de 
skogspartier man avverkar förflyttats längre bort. Och långt senare har dessa vägar 
knutits samman till ett vägnät.” 

 

Med utbyggt vägnät, cykel och så småningom bil i var mans ägo, fortsätter samme student, 

kunde man börja fara på dans i byar långt bort, hälsa på långväga släkt och få ett större utbud 

på varor. Dessutom förbättrades sjukvårdsmöjligheterna; 

 

”jag vet till exempel att man i mammas hemby Aspnäs nu kunde få besök av en 
doktor akut om det behövdes, då min morfars far investerade i taxiförarbevis som 
det hette på den tiden, samt bil för att kunna utföra arbetet. Förlossningar som 
tidigare hade fått skötas i hemmet, kanske med hjälp av en barnmorska om man 
lyckats kalla dit henne i förväg, kunde nu skötas på annan ort eller så kunde man 
med kort varsel hämta dit en barnmorska eller doktor.” 

 

Studentens mormors mormor hade inte ens en cykel när hon skulle transportera sig de tio 

milen från sin hemby Avaträsk till Aspnäs. Till fots tog det två dagar att avlägga sträckan som 

bl.a. innebar att hon var tvungen att korsa två större sjöar ”där hon fick ropa efter en båt för att 

ta sig över”. 

 

Redan innan bilen implementerades på den norrländska landsbygden band cykeln samman 

byar och skapade nya kontaktnät. En manlig student fokuserar på just cykelns utveckling och 

det förändrade användandet av cykeln över tiden, och ger framförallt en allmän 

teknikhistorisk översikt över cykelns utveckling. Bland annat konstaterar han att cykeln förr 

användes; 

 

”som ett alternativ till häst för persontransport, eller så var det det enda 
alternativet som stod till buds för att kunna ta sig till affären för att kunna handla 
livsmedel eller för att kunna ta sig till arbetet samt hälsa på bekanta. Detta gällde 
speciellt byarna längs Lule älv där avstånden räknades i mil. […] Den relativt 
billiga cykeln tillät även att kvinnorna gav en möjlighet till ett större oberoende, 
den större spridningen gjorde även att modet påverkades.” 

 

 



Om det är en övervikt av manliga studenter i gruppen som valt att fokusera på teknisk 

förändring inom basnäringar och infrastruktur är det en övervikt av kvinnliga studenter som 

valt att fokusera på teknisk förändring i hushållet. 

 

De två något äldre kvinnliga studenterna som väljer att helt fokusera på den hushållsrelaterade 

tekniken i sin jämförelse med äldre genrationers (mor- respektive farföräldrar födda under 

tidigt 1900-tal), berättar relativt olikartade historier trots att de båda härstammar från 

Norrbotten och trots att de väljer att behandla samma perioder, dvs. decennierna vid mitten av 

1900-talet. Detta förklaras till stor del av att den enes morföräldrar var småjordbrukare och 

den andres farföräldrar lärare med tjänstebostad.  

 

Den kvinnliga student som jämför sin hushållsrelaterade teknik med den för hennes 

jordbrukande morföräldrar vid mitten av 1900-talet, konstaterar att skillnaderna mellan 

hennes och morföräldrarnas tekniska verklighet i hushållet är mycket stora och sprida över 

hela dagens rutiner. Om hennes mormor vid mitten av 1900-talet vaknade av ”en inbyggd 

väckarklocka”, vaknar studenten av mobiltelefonen innan hon, till skillnad från mormodern, 

nyttjar toalett och dusch inomhus; ”tanken på att behöva gå på uthuset när det är kallt och 

snöar gör att jag känner mig tacksam över att ha en inomhustoalett”. Mormodern hade inte 

ens dusch; ”de höll sig rena ändå, men det var med avvaskning i baljor (med vatten som burits 

in och värmts upp)”. Fortfarande när studenten var liten och var och hälsade på sin mormor 

var det bastu och tvätt med vatten i balja som var aktuellt. Borstade tänderna gjorde 

mormodern liksom studenten, men med den skillnaden att mormodern använde salt i stället 

för tandkräm. Efter frukost bär det av till skolan med buss eller bil för studenten. Hennes 

mamma bodde från sex års ålder inackorderad på veckorna för att gå i skolan i ett större 

samhälle ca tre mil från hemmet; 

 

”Det tog så mycket längre tid att ta sig till skolan när mamma var barn, och 
kommunikationerna var inte utbyggda som idag, t.ex. bussförbindelser. Något 
annat som jag antar också togs i beaktande var kostnaden för att ta sig hem [som 
ju sparades in genom inackordering].” 

 

Livsmedel beställde hennes mormor från en livsmedelsaffär i en större by som sedan kördes 

ut med buss; ”först någon gång på 60-talet kom det en ’matbuss’ som stannade till vid huset 

och mormor kunde handla det hon behövde och inte tillverkade själv”. Studenten tar själv 

bilen till stormarknaden och konstaterar att hon i fortsättningen kommer att vara ”mer 



tacksam” för att hon har den möjligheten och för att hon inte själv behöver tillverka smör, ost 

och baka bröd. Hon slår emellertid fast att allt inte utvecklats till det bättre, att det minsann 

inte var frågan om några halvfabrikat eller någon mikromat när hennes mamma var liten, och 

dessutom tittade de inte på tv på fritiden utan ”var istället ute mycket och lekte och umgicks 

med sina vänner och syskon”. 

 

En manlig student som tittat närmare på det här med teknik och fritid och som jämfört sin 

uppväxt under 1980- och 90-talen med hans mormors uppväxt på 1940- och 50-talen, 

konstaterar att hans mormors uppväxt antagligen var just mer fysiskt aktiv än hans egen samt 

konstaterar han att de förhållanden (bl.a. tekniska) under vilka man lever som barn formar oss 

för hela livet och lägger grunden för hur vi betraktar världen som vuxna. Sålunda är det inte 

konstigt att mormor tycker att barn av idag ”sitter inne för mycket och istället borde vara ute i 

friska luften och röra på armar och ben”. 

 

Den kvinnliga student med farföräldrar som var lärare, ”på den tiden ett yrke med hög status”, 

konstaterar att de i en första bostad hade kallvatten indraget och utedass på gården, men att de 

sedan de flyttat till en tjänstebostad 1950 hade badrum med varmvatten, två toaletter samt 

vedeldad uppvärmning. TV såg farföräldrarna första gången år 1957 hos bekanta i Sigtuna. 

Studentens far minns två program som visades då, ’Perry Como Show’ och ett program om 

Stockholms avloppsvatten som på den tiden inte renades; ”det var något som min farfar fått 

erfara tidigare samma dag då han stått i Mälarens vatten och på decimeterdjupt vatten inte 

kunnat se sina egna fötter”. Familjen skaffade egen TV år 1960 ”eftersom tv-sändaren i 

Älvsbyn kom igång då”. Bil skaffade sig studentens farfar redan på 1930-talet. Den hade 

defekta bromsar och när han blev stoppad av polisen på slingriga vägar i Norge på 1930-talet, 

”visade han dem hur han kunde bromsa med hjälp av kopplingen/växellådan, vilket 

godkändes!”. När studenten jämför sin egen hushållsrelaterade teknik med den för hennes 

farföräldrar konstaterar hon bl.a. att hennes farbror varit väldigt tekniskt kunnig och kunnat 

laga alla former av maskiner i hushållet, men att det är ”en kompetens som saknas nu”. Vi 

utgår från att hon menar att det med dagens avancerade elektronik är en omöjlighet för någon 

lekman att kunna laga ”alla former av” maskiner i hushållet. 

 

En annan kvinnlig student härstammandes från den finska ön Hailouoto utanför Uleåborg, 

berättar att hennes mormor och morfar levde där under finska vinterkriget, då bl.a. 



elektriciteten stängdes av till ön och de istället fick sätta upp gasollampor, ”en i varje rum för 

att hålla värmen”. 

 

”Det var krig, det var vinter, mormor och morfar bodde ute på en ö och det var ca 
fyra timmars färd över till fastlandet […]. Om gasollamporna inte funnits hade de 
förmodligen frusit ihjäl eftersom de utan elektricitet endast hade en braskamin 
installerad i huset.” 

 

Studenten dröjer sig kvar något vid det faktum att mormor och morfar levde på en ö och 

konstaterar att om färjan mellan fastlandet och ön idag går flera gånger om dagen och klarar 

många bilar åt gången så gick den bara en gång om dagen när hennes mamma var liten och 

tog dessutom bara en bil åt gången; ”så kom man efter en annan bil fick man vända och 

återkoma nästa dag för ett nytt försök att ta sig över”. 

 

Även ett par manliga studenter berör den hushållsrelaterade tekniken. En manlig student 

berättar exempelvis att hans farmor tycker att diskmaskinen är den viktigaste uppfinningen i 

modern tid; ”ingen vill ju hålla händerna längre stunder i kallvatten”. Samme farmor har 

berättat att när hon var liten hade familjen inte någon annan möjlighet att kyla och bevara 

maten än att sätta ned den i en kallkällare, varför det blev så mycket lättare och mindre 

tidsödande att förvara mat när kylskåpet kom. Studenten konstaterar å sin sida att ”både 

kylskåpet och varmvattnet hade varit omöjligt utan [kraftverks-]dammarna i norr och 

elektriciteten de producerar till samhället”. 

 

Vi har redan ovan kort kommit i kontakt med hälso- och barna-/mödravårdsrelaterad teknik i 

samband med att vi berört skogsnäringens motorisering och vägnätets utbyggnad. En kvinnlig 

student väljer att jämföra barna-/mödravårdstekniken vid tiden för hennes egen födelse på 

1980-talet, med hennes mammas på 1950-talet respektive hennes mormors i slutet på 1930-

talet. Själv föddes hon ca en månad för tidigt och fick ligga i kuvös den första veckan i livet. 

Hennes mormor föddes i stället i hemmet där möjligheterna naturligtvis hade varit väldigt små 

till att hjälpa för tidigt födda barn. Dessutom, konstaterar studenten, gick man inte på 

regelbundna kontroller med sina barn när hennes mormor var liten. När studentens mamma 

föddes på 1950-talet både födde man på BB samt gick man på kontroller med sina barn. I 

övrigt fokuserar denna student på elektronikutvecklingen sedan 1990-talet och slår bl.a. fast 

att bara sedan dess har både cd- och dvd-spelare, datorer, mobiler, hemmabiografer och 



allsköns elektroniska hjälpmedel i matlagningen ”utvecklats” såväl som ”kommit in i allas 

hem”. 

 

Just den elektroniska utvecklingen inom inte minst kommunikation och dess effekter under 

senare decennier behandlas av flera studenter i lärarutbildningsgruppen, såväl kvinnliga som 

mannliga. En kvinnlig student jämför sin mormors, mammas och sin egen teknikanvändning i 

samband med kommunikation och samvaro med vänner; en jämförelse mellan 1950-talet, 80-

talet och det tidiga 2000-talet. Mormodern kommunicerade mycket med sina väninnor på 

jobbet därför att det var där möjligheten fanns att exempelvis kommunicera vad som skulle 

göras på fritiden. Mormoderns jobb var samtidigt väldigt kommunikationsbetonat eftersom 

hon var växeltelefonist. Mormodern och hennes vänner förflyttade sig vidare oftast med tåg 

när de skulle roa sig på fritiden, på dans eller i skidbacken. Mamman kommunicerade i sin tur 

väldigt mycket på telefon med sina väninnor och körde runt med egen bil på fritiden, eller tog 

flyget till varmare länder. Studenten själv använder oftast internet, msm eller sms när hon 

skall komma överens med sina vänner om vad de skall göra när de ses, liksom när större 

aktiviteter, såsom resor, skall planeras. Hon berättar att när de; 

 

”skall åka på skidresa bestäms det vilka som skall åka med, hur de skall ta sig dit 
och var de skall bo över Internet. De bokar och betalar resan över Internet och 
betalningen kompisar emellan är inga problem, det är ju så lätt att föra över 
pengar till varandra över Internet, man behöver ju inte ens ta ut pengar ur 
automaten.” 

 

Hon framhåller vidare fördelarna med att de sköter de flesta praktiska detaljer över ett 

internetbaserat forum som endast kompisgruppen har tillgång till; 

 

”Detta gör att alla får samma information samtidigt och alla kan uttrycka sin vilja 
utan att ta upp tiden från någon annan på samma gång. Vi kan även sköta 
omröstningar på denna sida om det skulle vara någon fråga i behov av sådan.” 

 

Studenten framhåller att även om detta med omröstningar kan ”verka opersonligt och stelt” är 

det ”tvärtom ett effektivt sätt att få alla delaktiga i de planer som vi skall utföra i verkliga 

livet”. Och just detta att inte låta kommunikationen stanna kvar i den virtuella världen, utan se 

till att ”förflytta den till den verkliga världen”, menar studenten är centralt för att senare 

decenniers tekniska utveckling på kommunikationsområdet inte skall bidra till att vi blir 

”mindre sociala varelser”. 



Lärarutbildningsgruppen; Reflektioner  

Liksom deltagarna på lärarlyftskursen kommer också studenterna på lärarutbildningsgruppen 

in på temat stress då de reflekterar över skillnader i den tekniska miljön nu och då, även om 

den senare gruppen tenderar att tydligare koppla stressen till senare års elektroniska 

utveckling inom inte minst informationsteknologin. Denna utveckling tillskriver de emellertid 

mycket fler positiva attribut än negativa. Samtidigt reflekterar flera studenter över teknikens 

mäktiga kraft, inte minst de stora tekniska systemens och den industriella produktionens, på 

såväl individ- som släkt- och samhällsnivå, liksom på hur kunskap försvinner såväl som 

byggs på till följd av teknisk förändring. Det större antalet deltagare i lärarutbildningsgruppen 

bidrar naturligtvis till såväl den större mängden skilda tekniska miljöer att behandlas i de 

skriftliga inlämningarna (se ovan) som till den större mängden skilda reflektioner (se nedan), 

även om det dessutom torde finnas andra förklaringsfaktorer till skillnaderna (se vidare under 

DISKUSSION nedan). 

 

Studenten som slog fast att den genomgripande elektroniska utvecklingen sedan 1990-talet 

fått fäste inom i stort sett allas hem, konstaterar att den stora mängden elektronik gör hennes 

vardag ”lättare och smidigare men framförallt snabbare”. Hon tycker att elektroniken bidrar 

till en allmän stress i samhället därför att elektroniken möjliggör att allt kan gå mycket 

snabbare – ”och då förväntas det också göra det”, samt då vi stressas till att hela tiden köpa 

den senaste elektroniken. Dessutom blir vi ”stela och får värk” om vi använder elektroniken 

för mycket samt frestar elektronikproduktionen/konsumtionen på miljön. Studenten anser att 

den elektroniska utvecklingen trots allt också för med sig vissa fördelar såsom att ”den sociala 

omvärlden ökat”; man kan ringa varandra vart man än är och även se varandra när man ringer 

(videosamtal), vilket gjort oss ”mera världsvana och beroende av varandra”. 

 

Att senare års utveckling inom informationsteknologin bidragit till att göra oss mer 

demokratiska, sociala och mer som världsmedborgare, lyfts fram av flera studenter, såväl 

kvinnliga som mannliga; 

 

”Internet ger oss idag som vanliga medborgare möjlighet att kommunicera med 
hela världen dagligen, något som förr mest gjordes när det gällde 
statsangelägenheter (manlig student).” 
 

”Internet och mobilen gör att […] dagens politiker och andra människor […] blir 
mer granskade [...]. Internet kan hålla oss uppdaterade hela tiden vilket leder till 



att vi ’vanliga’ människor har stor möjlighet att påverka och granska politiker och 
se till att demokratin efterföljs (kvinnlig student).”  
 

”I och med att man nu för tiden lätt kan få tag på information och få en 
någorlunda bra inblick över vad som sker i världen, t.ex. politiskt, så får vi även 
en mycket stor möjlighet att utbyta tankar och värderingar […] [även med] 
människor som vi i vanliga fall inte skulle möta eller föra en diskussion med, och 
det lägger en god grund till att vi kan kommunicera och komma fram till att vi alla 
människor är lika [värda] trots att vi tänker olika och har olika värderingar 
(kvinnlig student).” 
 

”[Internet] demokratiserar diskussioner då man inte längre behöver brinna för en 
sak och åka iväg på stormöten för att kunna uttrycka sin åsikt till andra människor. 
Numera kan man sitta i sin hemmavrå och hålla långa monologer på Internet. 
Människor som är bekväma och tysta har med andra ord börjat göra sina röster 
hörda […]. Internetteknologin har även lett till att man kan ha en helt annan 
personlighet online där ingen vet vem man är [,] […][i] ett helt nytt ’rum’ där man 
kan socialisera på helt andra premisser än förut. Jag vet dock inte om [denna 
möjlighet] har gjort mitt liv mer meningsfullt eller gjort mig så mycket lyckligare. 
[…] Blev farmor lyckligare av att sitta och tala i telefon istället för att åka ut och 
besöka sina väninnor (mannlig student)?” 

  

En av de manliga deltagarna i lärarutbildningskursen berättar att ett par män ur hans släkt som 

rallare varit inblandade i byggandet av malmbanan och konstaterar att hade det inte varit för 

järnvägen hade hans släkt aldrig bosatt sig så långt norrut som i Kiruna för att arbeta inom 

gruvnäringen; ”det hade inte funnits någon anledning till det helt enkelt”. Han tycker att det är 

”intressant att se hur tidigare rallare i min släkt på sätt och vis banade vägen för resten av 

släktens historia uppe i norr”. Samtidigt konstaterar han hur senare års rationalisering av 

LKAB bidragit till att det behövs långt färre som sköter gruvdriften manuellt och att detta 

bidragit till att delar av hans släkt ”lämnat den nordligaste utposten och sökt lyckan söderut”. 

Detta har i sin tur inneburit att några av hans släktingar sökt sig bort från kontakt med 

”exotisk teknologi i arbetslivet” (i gruvan) och kommit mer i kontakt med ”människor istället 

för maskiner”. Samtidigt konstaterar han att nedskärningarna bidrar till lokala problem för 

gruvsamhället Kiruna samt hur ny teknik, ”som [i grunden] bara är verktyg för människan”, 

både kan ”hjälpa och stjälpa olika grupper i samhället”. 

 

Samme manliga student reflekterar över byggandet av Bodens bergsfästningar där ytterligare 

ett par andra manliga släktingar varit inblandade, och berättar att han fått sig berättat av sin 

farfar hur man forslade stora kanoner från flottan upp till bergsfästningen med hjälp av hästar: 

”när man med egna ögon ser hur bergets topp förvandlats till en fästning så förstår man vilket 



oerhört slit som måste ha legat bakom det hela”. Samtidigt konstaterar han hur han fått 

bevittna hur fästningarna ”som en gång var toppmoderna och avskräckte ryssen från invasion, 

blivit omoderna och omvandlats till turistfällor”. 

 

”Dessa enorma byggnationer fick aldrig se strid och idag är de inte i bruk. Kanske 
finner man någon användning för dem i framtiden? Personligen skulle då jag inte 
söka skydd där om kärnvapenkrig hotade. Fästningen som bara ligger en bit från 
där jag bor ska minst kunna klara en kärnvapendetonation i Bodens centrum, den 
fyller i alla fall en funktion som bunker.” 

 

Inte bara själva fästningarna i Boden har gått ett tungt öde till mötes, fortsätter studenten. 

Dessutom står stora delar av Bodens militärområdens motorparker och rostar sönder; ”en del 

av dessa fordon har bemannats av släktingar som då såg dem som moderna stridsmaskiner, 

idag är de reliker och boden har förlorat en del av sin identitet som garnisonsstad”. Han 

konstaterar i detta sammanhang hur allt färre kommer i kontakt med militärens teknologi och 

har någon aning om hur man använder den ”i skarpa lägen”. Han väljer att dra en parallell till 

plogen, som ju majoriteten av Sveriges befolkning visste hur man använde när Sverige 

fortfarande var ett jordbrukssamhälle, men som i hans närområde idag endast ”en bonde och 

ett par grannar” vet hur man använder; ”militären och deras skjutvapen går nu samma öde till 

mötes”. 

 

Även en kvinnlig student, hon som härstammar från den finska ön Hailouto, reflekterar kring 

detta om betydelsen av att gammal teknik utrangeras till fördel för ny. Hon konstaterar bl.a. 

att under det att hon ”är en slav under tekniken” och bl.a. ”känner sig helt hjälplös” under ett 

strömavbrott eftersom hon då inte kan använda sin dator, tv, spis, tvättmaskin eller ladda sin 

mobiltelefon, har hennes morbröder fortfarande såväl matkällare som kamin och egna 

skördar; ”det enda som gör dem hjälplösa är att de befinner sig ute på en ö”. Hon slår fast att 

hennes morbröder av denna anledning skulle klara sig bättre än henne om det skulle bli krig 

idag. 

 

Samtidigt som kunskap kan gå förlorad till följd av teknisk förändring, konstaterar en annan 

kvinnlig student hur teknisk förändring också kräver ny kunskap; 

 

”människan och tekniken är i ständig förändring, och människan påverkas ju mer 
tekniken utvecklas. […] Desto mer tekniker som vi bemästrar desto mer 
kunskaper behöver vi människor ta till oss.” 



 

En manlig student leker i sin tur med tanken att flytta en person bakåt i tiden och samtidigt 

flytta en person från den tiden till nutid, för att se hur de klarar den annorlunda tekniska 

miljön. Han tror att den person som flyttas fram i tiden har lättare att vänja sig vid dagens 

tekniska miljö än vad den person har som blir tvungen att vänja sig vid dåtidens eftersom ”det 

är svårt att klara sig utan det som underlättar vardagen” och sådant som ”vi ser som 

självklart”. Han nämner som exempel detta att tvätta kläder för hand istället för att använda 

tvättmaskin. 

 

Även en kvinnlig student leker med tanken att flytta människor mellan olika tidsperioder. Hur 

skulle de då förhålla sig till tekniken? Hon tror att skulle hennes morföräldrar ha levt idag vet 

hon inte om de skulle ”förstå vad de skulle med allt som vi använder oss av eftersom det gick 

lika bra på den tiden med den teknik som fanns då”. 

 

En annan kvinnlig student urskiljer slutligen en brytlinje någonstans på 1960-talet i den 

allmänna tekniska utvecklingen och konstaterar att det exempelvis ”inte hade gått lika bra” att 

jämföra tekniska skillnader mellan hennes egen och hennes mammas uppväxt om hennes 

mamma fötts 10 år senare (1959 i stället för 1949) ”eftersom det mesta som finns idag och 

som omger mig kom på 1960- och 70-talen”. 

 

DISKUSSION 

Av det empiriska materialet framgår tydligt att teknikhistorisk utbildning ger såväl filosofiska, 

sociologiska, existentiella och kritiskt samhällsförändrande perspektiv på teknik, som tekniska 

utvecklingsperspektiv. Därutöver vill jag sträcka mig till att hävda att genomgånget material 

har tydliga inslag av uttryckt personlig fascination och intresse för teknik. Här är det 

naturligtvis svårt att avgöra vad av detta som beror på kontakten med ämnet teknikhistoria 

och vad som kan förklaras av själva examinationsuppgiften. Jag menar det ligger i 

teknikhistorieämnets natur att göra teknik intressant men att en examinationsuppgift som 

vädjar till det personliga har förmågan att förstärka den effekten. 

 

De exempel vi finner i det empiriska materialet på filosofiska, sociologiska, existentiella och 

kritiskt samhällsförändrande perspektiv på teknik finns i regel återgett under 

lärarfortbildningskursens respektive lärarutbildningskursens ’Reflektioner’ (och dessutom i 

högsta grad i det inledande citatet på sida 1). Under ’Reflektioner’ redovisas just 



kursdeltagarnas reflektioner i samband med att de jämför de tekniska miljöerna i de äldre 

sammanhangen med de nutida, deras egna. De tekniska utvecklingsperspektiven framkommer 

i sin tur dessutom i det material som redovisas under respektive ’Val av sammanhang’. Här 

kan vi vidare reflektera över det faktum att studenterna på de båda kurser som står i fokus för 

denna undersökning, inför examinationsuppgiften ’Din personliga teknikhistoria’ haft 

möjlighet att tillgodogöra sig ett mindre antal grundläggande teknikhistoriska föreläsningar. 

Är det något som krävs för att klara av examinationsuppgiften? Å ena sidan är det rimligt att 

anta att viss grundläggande inblick i teknikhistorieämnets sociotekniska karaktär torde utgöra 

en god bas att stå på för den som skall sammanställa en personlig teknikhistoria. Å andra 

sidan utgör examinationsuppgiften ett verktyg för förvärvandet av just sociokulturella 

perspektiv på teknik, där du med hjälp av äldre människor, ofta släktingar, skall reflektera 

över förändringar över tid i en viss teknisk miljö som du såväl som din äldre släkting 

vistas/vistats i. Förutom att: a) examinationsuppgiften är socioteknisk i grunden, dvs. du skall 

sammanställa din personliga teknikhistoria, uppmanas du; b) reflektera över den tekniska 

förändringens sociala effekter, såsom om förändringen i en viss teknisk miljö påverkat män 

eller kvinnor mest5, samt; c) består ditt ’material’ för undersökningen av socialt ’filtrerad’ 

teknikhistoria. De du intervjuar är ju människor som förmedlar sin egen relation till teknik i 

ett visst historiskt sammanhang. Om vi vidare närmare undersöker den begränsade 

litteraturhänvisning som gjorts av studenterna, handlar det i regel om litteratur som 

studenterna kommit i kontakt med genom de föregående föreläsningarna, samt har den 

framförallt använts till de fristående djupdykningar som studenterna i vissa fall gjort i en 

specifik teknisk artefakts, alternativt tekniskt systems utveckling över tid. I huvudsak utgörs 

emellertid källmaterialet för de personliga teknikhistorierna av just ’muntliga källor’.  

 

Här har vi bara haft lärare och blivande lärare i fokus med enkätsvaren som ett litet undantag6, 

vilket kan betraktas som ett begränsat material att basera uttalanden på om potentialen i 

teknikhistorieämnet och examinationsuppgiften för teknikutbildningen i skolan. Jag menar 

emellertid att denna studie ’har på fötterna’ att göra just detta, inte minst med hänvisning till: 

                                                 
5 I lärarfortbildningsgruppen var det i regel så att de menade att den största tekniska förändringen skett inom 
hemmet och således påverkat kvinnor mest. I lärarutbildningsgruppen var uppfattningen lite mer differentierad 
och ofta ville de inte vikta betydelsen av tekniska förändringar i hushållet gent emot exempelvis den inom 
transportsektorn. I stället tenderar de att anse att teknikutvecklingen i hushållet torde ha påverkat kvinnor mest 
under det att utvecklingen inom transportsektorn torde ha påverkat män mest. En uppfattning som återkommer 
mer än en gång i lärarutbildningsgruppen är detta att teknik och teknisk utveckling synes vara ”ett mer bekvämt 
område” för män än för kvinnor. 
6 Där fick ju lärarlyftsdeltagarna uttala sig om potentialen av teknikhistorieämnet och examinationsuppgiften i 
teknikundervisningen i skolan, i huvudsak baserat på reella klassrumserfarenheter. 



a) tidigare forskning som betonar vikten av att sätta in tekniken i sitt sociokulturella 

sammanhang för att göra den meningsfull för eleverna; b) att essensen i teknikhistorieämnet 

är just teknikens sociokulturella karaktär; samt c) till att examinationsuppgiften visat sig 

utgöra ett fruktbart verktyg för förvärvandet av just sociokulturella perspektiv på teknik. Att 

examinationsuppgiften är lämpad även för elever i grundskolan talar (utöver enkätsvaren) 

dessutom uppgiftens relativt fria innehåll och form för, dvs. uppgiften inbjuder dig till att ta 

hjälp av äldre släktingar till att, om du så väljer, såväl välja ut teknisk miljö (sammanhang) 

som till att ’fylla den med innehåll’. För elever i de lägre årskurserna är det ju för övrigt 

möjligt att helt utesluta den skriftliga redovisningen och istället fokusera på den muntliga, där 

kanske rent av den äldre släktingen själv kan delta? 

 

Vilka tekniska miljöer skulle då elever välja att fokusera på och vilken form skulle deras 

reflektioner över förändringarna anta? Det vet vi inte, men vi kan anta att val av teknisk miljö 

och reflektioner över förändringar skulle se lite annorlunda ut mot resultatet i denna 

undersökning. Detta kan vi anta med utgångspunkt i att det finns tydliga skillnader redan 

mellan de båda grupperna i denna undersökning vad gäller just val av teknisk miljö att 

fokusera på och reflektioner över förändringar, och då en central skillnad mellan de båda 

grupperna är just medelåldern på deltagarna (38 respektive 24 år). Å andra sidan är det 

möjligt att den eventuellt större inblandningen av äldre släktingar i uppgiften för elever i de 

lägre årskurserna skulle kunna bidra till att skillnaderna trots allt inte skulle bli så stora mot 

resultatet i denna undersökning. 

 
I en avslutande reflektion över innehållet i de personliga teknikhistorier som vi studerat 

närmare i denna undersökning, kan vi konstatera att de (av naturliga skäl) speglar lokala 

förhållanden och således i huvudsak 1900-talets Norrbotten, från det lilla jordbruket och 

renskötarfamiljen till vattenkraftsproduktion, malmutvinning, skogsbruk, långa avstånd och 

isolation. Det kalla klimatet har också varit närvarande i flertalet historier. Själv har jag rötter 

i den svenska västkusten och kan inte låta bli att fundera över vad personliga teknikhistorier 

sammanställda av andra vuxna därifrån skulle spegla för förhållanden, antagligen allt från det 

lilla jordbruket, sommarturism och konsekvenser av nedlagda tillverkningsindustrier, till 

fiskerinäring, varvsindustri, stenhuggeri och isolation under vintertid. 
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