Teknologi og
digitalisering i et
filosofisk perspektiv
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Digital dannelse
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Mennesket har været teknologi-skabende og
teknologi-anvendende længe før det blev
udforskende og vidende; mennesket har alle dage
måttet arbejde for føden, fornøjelsen og livet og det
er dette vilkår, der trigger teknologiudvikling.
At anvende redskaber/teknologi er ikke neutralt,menneskets forhold til omverdenen og til sig selv er
løbende blevet transformeret af den teknologi, det
har udviklet, så der findes næppe menneskelige træk
eller forhold idag, der ikke er formidlet teknologisk.
Mogens lilleør, 2018

Teknofili v. Teknofobi
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Når vi forholder os til denne transformation, tager
vore fortolkninger alt for ofte enten en utopisk eller
en dystopisk retning:


”Vore teknologier vil gøre vore liv uendeligt meget
bedre (…) eller vore teknologier vil resultere i
fremmedgørelse eller endda ødelæggelse af
menneskeheden.”
Kilde: Don Ihde, Ironic technics, 2008

Dystopisk mindset
Den moderne teknologi handler ikke blot om de konkrete tekniske brugsgenstande i verden, som indgår i
det teknologiske miljø, mennesket lever i fra vugge til grav, men også om teknologi som et indbegreb af de
ting, kræfter og begivenheder, mennesket kan gøre til genstand for teknisk beherskelse.
1) Den moderne teknologi har forvandlet natur til kultur i og med natur tvinges ind i den tekniskindustrielle produktion. Normalt vil man ellers sige at mennesket som kultur står overfor naturen. Men
ikke her:
- Landbruget tvinger dyr og planter til at yde maksimalt.
- Minedrift tvinger jorden til at yde malm, malm til at yde uran, der atter tvinges til at yde atomenergi.
- Grøn energi tvinger vinden eller vandet til at levere el.
Natur har med teknologien mistet sin karakter af selvstændig genstand, som står overfor mennesket. Natur
er reduceret til materiale, der står til rådighed for teknisk afbenyttelse. Teknologiens mindset laver alt til
råmateriale, hvis eneste værdi er hvad det laves til.
Menneskets omverden er således blevet teknologisk,- reduceret til en samling af potentielle
brugsgenstande.
2) Mennesket er selv blevet en del af denne teknologiske omverden,- mennesket har selv mistet sin
egenart som selvstændig genstand: Mennesket er selv indpasset i teknologi, som en teknisk
produktionsfaktor, f.eks. som arbejdskraft i form af en rolle og en funktion. Mennesket er indføjet i
produktionsprocessen som ‘en Peter-flere, en tap i maskinen’, hvor det kalkuleres, manipuleres og udnyttes
som enhver anden kraft.
”Mennesket er på denne måde i det ydre ødelagt og i det indre ruineret. Idet det berøves sit selv, sit
Citat: Martin Heidegger
uforvekslelige jeg, bliver det identisk med sin rolle, hvormed det står og falder.”

Vi lever virkelig i det anrettede
Botho Strauß

Næsten alt, hvad vi smager,
ser, føler og hører, er bestilt
og manipuleret. Selv rønnebærtræerne uden for mit
vindue, ja, selv de smukke høje
graner i skoven er der nogen,
der har bestilt og anrettet.
Kasper Schiølin

6

7

Slide med produktion, teknolig, beherskelse,
f.eks. Vind, vand, kul, olie, sol

Faren er, at vi blevet så fastlåste
i den teknologiske forståelse af
verden, at vi ikke kan forstå
verden som andet end et lager
af disponible ressourcer.
mogens lilleør 2018

Konstruktøren
Ingeniøren
Entreprenøren
Pioneren
Arkitekten
Designeren
Problemknuseren
Det tekniske fix

Teknologien løser livets problemer,- ét
program ad gangen.

Homo faber & Homo sapiens
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Jeg vil hverken dyrke
‘sortsyn og fortabelse’ eller
‘jubeloptimisme’.
Jeg vil dyrke midten:
Nej, der er ikke et rent førteknologisk menneske, som
ødelægges.
Og jo, teknologien
transformerer mennesket.
mogens lilleør 2018

Overblik
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Teknofoberne
Teknologien manifesterer
sig som brugsgenstande

Midten

Teknofilerne

Teknologier er kæppe,
redskaber, instrumenter,
maskiner, systemer osv.
Teknologier er genstande i
anvendelse.

Teknologier er redskaber,
instrumenter, maskiner,
systemer osv.

Teknologien infiltrerer
menneskets tænkning. Truer
og fremmedgør mennesket.
Fjerner mennesket fra dets
sande natur.

Teknologier formidler og
transformerer menneskets
forhold til verden og forandrer dermed mennesket.

Teknologier betyder altid
fremskridt.

Essentialisme

Non-essentialisme
Konkret analyse
Teknosfære, funktionalitet
Erfaringssituationen/empiri
Taler teknologier i flertal

Non-essentialisme
Instrumentalisme/mål, plan
og neutrale teknologier

Teknologi er menneskets
forståelses-horisont

Transcendental-analyse
Teknologiens sande væsen
Taler teknologien i bestemt
ental

mogens lilleør 2018

Naiv teknologi-tilgang:
Troen på ‘det tekniske fix’

Videnskab/empiri
Taler teknologier i flertal

Teknologi og digitalisering
i et filosofisk perspektiv – 2
Hvordan begyndte det?
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Tjek Peter K.A. Jensen
www.mennesketsoprindelse.dk

Nutidens menneske blev
født i Østafrika for 2½
mio år siden som et svar
på en økologisk krise –
’fødslen’ gjort betinget
af, at dets firbenede
forfædre måske 4½ mio
år forinden havde påbegyndt rejsen fra firbenet
til tobenet.

før

efter

i dit
ansigts
sved
mogens lilleør 2018

Homo-hjernens vækst
matcher teknologiudvikling:
Peter K.A. Jensen
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Ændringer i miljøet medfører gradvist:
- Bipedalisme (7 mio år) sparer energi
- Teknologiudvikling (2½ mio år)
- Fra planteføde til kød
- Stor hjerne (2½ mio år)

1350 cm3

For 2½ mio år siden, to tilpasningsspor:
- biologisk tilpasning (Australopithecus)
- biologisk & kulturel tilpasning (Homo)
Homo fra planteføde til kød:
- Kreatinholdig kost.
- Kreatin = aminosyre-lignende stof.
- Findes i kroppens muskelceller.
- Vigtig for energiomsætn. i hjernen.
- Understøtter hjernens udvikling.

500 cm3

Altså …

7- mio

•Udvikling af
oprejst gang

2½- mio

•Vækst af
hjernen

•Udvikling af
den moderne
kropsform

1,8- mio

0,1- mio

•Udvikling af
sprog og
anden
symbolsk
adfærd

Fire trin i menneskelinjens udvikling
mogens lilleør 2018
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Teknologi og digitalisering
i et filosofisk perspektiv – 3
Teknologi som formidler og
manipulator
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Don Ihde

– Stony Brook University i New York, født 1934, Kansas, USA
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Vi er vore kroppe, og vi
er kroppe i en
teknologisk verden.
Menneskets kropslighed
gennemsyres af en
teknologisk dimension,
som formidler vore
kropslige perceptioner
og erfaringer.





Den teknologisk
formidlede relation er
en manipulerende
relation.

Mennesket bruger
teknologi, men teknologien bruger på sin vis
også mennesket.

mogens lilleør 2018

Don Ihde

Stony Brook, New York, i Asterisk dec.2012
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”Min tilgang til at forstå
teknologi er altid at
kigge på det interrelationelle aspekt, dvs.
hvis du har en blyant, så
bruger du den til at
skrive eller tegne med,
men blyanten bruger
også dig, nemlig ved
ikke at give dig lov til at
gøre andre ting end at
skrive eller tegne.”



”Det er en designerfejlslutning at tro, at man
(…) kan bygge en
teknologi på en sådan
måde, at den faktisk kun
vil blive brugt som
planlagt.”

mogens lilleør 2018

menneske - teknologi - verden
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(menneske – teknologi) – verden
menneske – (teknologi – verden)

mogens lilleør 2018, inspiration Don Ihde

(menneske - teknologi) - verden
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Legemliggørelsesrelation
mogens lilleør 2018
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Legemliggørelses-relation

mogens lilleør 2018

legemliggjort

menneske – (teknologi – verden)
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hermeneutisk relation
fortolkning

mogens lilleør 2018
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hermeneutisk relation
fortolkning
Mogens lilleør, 2018

mogens lilleør 2016

(menneske – teknologi) – verden
- legemliggørelses-relation
- transparent

menneske – (teknologi – verden)
- hermeneutisk relation / fortolkning
- uigennemsigtig

Teknologi og digitalisering i et filosofisk perspektiv – 4
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Teknologi forandrer menneskets forhold til omverdenen
Teknologi påvirker og forandrer menneskets forhold til sig selv
mogens lilleør 2018

Teknologi forandrer menneskets forhold til
omverdenen
Klæder
skaber
folk

Teknologi
forstærker ved at
reducere

Fremhæver
ved at
undertrykke

Mennesket selv er indpasset i teknologi

Teknologi opleves nogle gange som
muligheder, nogle gange som
begrænsninger, men er begge
24 dele.

mogens lilleør 2018

Forstærker ved at undertrykke – nærhed?
Alle sanser krop til krop

Syn/lyd - S4B
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Kontakt

Umedieret?

Teknomedieret Teknomedieret Teknomedieret Teknomedieret

Rammer

Samtid
Samme rum

Samtid
Adskilt i rum

Samtid
Adskilt i rum

Forskudt tid
Adskilt i rum

Forskudt tid
Adskilt i rum

Interaktion

Samtale

Samtale

Samtale

Skriftligt

Skriftligt

Dialog

Her-og-nu

Her-og-nu

Her-og-nu

Forskudt

Kropslige
virkemidler

Stemmeføring
Toneleje
Tavshed
Pauser
Lyde
Kropssprog
Mimik
Udseende
Påklædning
Dufte, lugte
Kropskontakt

Stemmeføring
Toneleje
Tavshed
Pauser
(Lyde)
(Kropssprog)
(Mimik)
(Udseende)
(Påklædning)

Stemmeføring
Toneleje
Tavshed
Pauser
(Lyde)

emojli

Inspiration: Tidsskrift for arbejdsliv 14.årg. nr3, 2012

Lyd - telefon

mogens lilleør 2018

E-mail – tekst

Chatbot -tekst
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Mennesket er hybrider - Bruno Latour
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Jo flere hybrider vi danner med
teknologien, desto mere
kommer spørgsmålet om
mennesket til at minde om
spørgsmålet om teknologien,og omvendt.

Hvad er ?
 Pen, blæk, skema,
menneske
 Pc, Excel, menneske

Hvad er en forfatter?







Bilist

Hammer, mejsel, sten og
menneske
Pen, blæk, papir og menneske
Skrivemaskine, papir og
menneske
Pc, software og menneske
mogens lilleør
2018
dækstøj,
motorlyd,
vindens susen, farten
sansedeprivation

Teknologi bliver usynlig, den rykker også ind i os

Dominik Osinski, adjunkt ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet, har opfundet
colorophonen, som oversætter farver til forskellige lyde, så man kan høre forskel på, om et
æble er grønt eller rødt.
Colorophonen sender lyde i forskellige frekvenser, der korresponderer med farver.
Et USB-kamera, en ultrasonisk afstandsmåler, en processor fra en tablet og en ‘bone
conduction’-høretelefon er alt, hvad der skal til.
En digital brille målrettet blinde.
Ingeniøren, 2017
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”Manden der hører farver”
•
•
•
•

•
•

Født farveblind, ser verden i nuancer
af grå.
Han satte sig for at designe sig ud af
den biologiske mangel.
Svaret blev en sensor, der registrerer
farver og får en chip til at vibrere i
kraniet.
Antennen er opereret ind i den
bagerste del af kraniet.
Hver vibration skaber en tone:
Tonen F bliver rød, G bliver til gul …
osv.

cyborg Neil Harbisson

”Mit mål var ikke at bruge teknologi.
Mit mål var at blive teknologi. Jeg ville
ikke have et ‘wearable’, men et nyt
sanseorgan” siger han.
Neil Harbisson har fået lov til have sin
antenne med på sit pasfoto - en officiel
Britisk anerkendelse af hans status
som cyborg.
Kilde: Ingeniøren, 30.04.2017

mine budskaber i dag –
30











Teknologi er ikke neutral.
Mennesket er blevet menneske gennem teknologi.
Menneskets forhold til omverdenen og til sig selv er
løbende blevet transformeret af teknologi.
Der findes næppe menneskelige relationer, som ikke er
formidlet teknologisk.
Digital dannelse handler om at forstå, hvordan teknologi
og menneske er forbundet og forstå hvordan teknologi
påvirker menneskets selvforhold og dets forhold til
omverdenen.
Digital dannelse er den ene halvdel af digital kompetent.
mogenslilleør
lilleør2017
2018
mogens

Så mange var ordene, tak for
jeres opmærksomhed!
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