
 
 
 

Teknologisk dannelse og teknisk uddannelse  

 
Seminar og årsmøde i Dansk Teknologihistorisk Selskab 2022 

Fredag 23. september 2022 på Frederiksberg 
 
 

Diskussionen om teknisk uddannelse og dannelse kører på fuld styrke under 
overskrifter som grøn omstilling, kolde og varme hænder, ”teknologikum” og den 
7. industrielle revolution. Fra politisk hold er der på fokus på uddannelser 
indenfor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i gennem hele 
uddannelseskæden – fra folkeskole over ungdomsuddannelserne til de 
videregående uddannelser.   

De store spørgsmål om teknisk dannelse og teknisk uddannelse er i spil. Hvad kan 
teknologihistorien lære os i den sammenhæng: Hvilke samfundsforandringer og 
nye teknologier har skabt det tekniske uddannelseslandskab? Hvilke 
fremtidsforventninger omkring teknologi har gjort sig gældende til forskellige 
tider og hvilke blev til virkelighed? Ved siden af det etablerede, statslige 
uddannelsessystem er der gennem historien opstået uformelle uddannelses- og 
dannelsesmiljøer med fokus på teknologi. Men hvor, hvordan og hvorfor er de 
vokset frem – og hvad har relationen været til de formelle uddannelser både 
historisk og i dag?  

Disse emner tager vi op på Dansk Teknologihistorisk Selskabs årsmøde 2022.  
 
Der vil traditionen tro være spændende udflugtsmål på programmet og en 
perlerække af inspirerende oplæg. 
 
 
  



PROGRAM 
 
9.30-10.00 Kaffe og velkomst v/ DTS’ bestyrelse  
 
10.00-12.00: Umage parløb? Teknisk dannelse og uddannelse i historisk 
perspektiv  
 
Michael Wagner, dr.phil.: 'Kongen ville bestemt noget højere' – oprettelsen af Den 
Polytekniske Læreanstalt og den akademiske dannelseskultur på læreanstalten 
 
Ida Juul, lektor, Aarhus Universitet: Lærlingeuddannelsernes udvikling fra lavsstyre 
til partsstyre 
 
Lars K. Christensen, forskningschef, ROMU: Fordismen og de faglærte – teknisk 
dannelse set fra samlebåndet 
 
Laila Zwisler, historiker og seniorforsker, DTU: Kunsten at bygge en krystalkugle – 
teknisk akademisk uddannelse i Danmark fra polyteknikere til technoscience 
eksperter 
 
12.00-13.00: Frokost (sandwich m/ drikkevarer) samt transport til Fablab  
 
13.00-16.00: Automatisering i værkstedet? ”End of work” eller demokratisering 
af teknologien 
 
13.00-14.00: Besøg ved Copenhagen FabLab (se nedenfor) 
 
14.00-14.45: Retur til TEC Frederiksberg og pause inkl. kaffe og kage    
 
14.45-16.00: Automatisering og robotter før, nu og i fremtiden  
David Lynge Hein, museumskurator ved Grundfos: Automation – forandringer i 
arbejde, arbejdspladser og arbejdsstyrke   
Herefter besøg ved Videnscenter for Automation og Robotteknologi, TEC  
 
16.00-17.00: Generalforsamling DTS - TEC - Technical Education Copenhagen, 
Stæhr Johansens Vej 5-7 2000 Frederiksberg, 7. etage  
 
18.00-: Fællesmiddag på restaurant (egen betaling)  



 
Om årets værtsinstitution 

 
TEC er en af landets største erhvervsskolecentre - en moderne teknisk skole som 
sporer sit ophav 150 år tilbage i tiden, til oprettelsen af Frederiksberg Tegneskole. 
TEC har i dag mere end 30 tekniske erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium: 
H.C. Ørsted Gymnasiet, EUX, 10. klasse og kurser og efteruddannelse til faglærte 
og ufaglærte (AMU). Hvert år kommer 20.000 mennesker igennem TECs 5 
adresser i hovedstadsområdet. TEC er derfor en oplagt værtsinstitution for 
årsmødet 2022, både som en institution der selv er produkt af den tekniske 
uddannelses og teknologiske dannelses historie, og som aktør der er forpligtet til 
at bidrage til den fremtidige udvikling. Årsmødet afholdes på 7. etage, med udsigt 
over København, og med skolens Videnscenter for Automation og Robotteknologi 
som nærmeste nabo. 
 
 

 
  

Værtsinstitutionen for Årsmødet 2022: TEC på Frederiksberg 
 
Udflugtsmål 
På et FabLab værksted, eller et maker space, mødes kreative sjæle og benytte de 
nye teknologier såsom 3D-printere og lasers cuttere. Opkomsten af sådanne 
miljøer er en del af voksende international trend, hvor målet er at skabe et sjovt 
og åbent miljø for kreativ udfoldelse, DIY (Do It Yourself), og 
prototypefremstilling. Udflugten på årsmødet går til fods, i bil eller med offentlig 
transport, til det åbne og brugerdrevne Copenhagen Fablab, som holder til i Valby 



Kulturhus og i Værkstedshallerne, blot knap 3 kilometer fra TEC. Vi vises rundt og 
introduceres for værkstedets tanker om teknologi og kreative fællesskaber, samt 
en snak om Fablab-værkstedet, som en uformel arena for teknologisk dannelse og 
gensidig oplæring inden for de nye teknologier. 
 
 

PRAKTISKE FORHOLD 
 
 
Dato og tid  
Fredag den 23. september 2022 kl. 10-17 (herefter afsluttes med middag) 
 
Sted:   
TEC - Technical Education Copenhagen,  Stæhr Johansens Vej 5-7 2000 
Frederiksberg. 
 
Transport: 
Stæhr Johansen Vej er en sidevej til Nordre Fasanvej. Skolen er beliggende lige 
ved Fasanvej Metrostation, så der er lette forbindelser fra både København H., 
Nørreport og Valby St.  
 
 
Deltagerbetaling:  
Seminaret koster 125 kr. for medlemmer af Dansk Teknologihistorisk Selskab. 
Fuldtidsstuderende deltager gratis, mens ikke-medlemmer betaler 275 kr. Bel  et 
ind etales til selska ets  ankkonto i  anske  ank      -           usk at angive 
navn og teksten ” rsm de     ”   orgenka  e,  rokost og eftermiddagskaffe og 
kage er inkluderet i prisen. Middagen betales særskilt.  
 
 
Tilmelding  
Senest 10. september på email til Thomas Palmelund Johansen på  
tpjohansen83@gmail.com 
 
Bemærk: Begrænset antal pladser (40)   
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