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Problemformulering 
 
Forklar med udgangspunkt i tekster fra Langdon Winner og David E. Nye hvordan man kan 
forstå teknologi og menneskers rolle i teknologiudvikling. Redegør ud fra et konkret eksempel for 
to forskellige teknologiforståelser. Diskuter dem i forhold til hinanden. 
 

Indledning 
 
Vi lever i dag i en postmoderne tid hvor, teknologi begrebet fylder mere og mere. Vi er konstant omringet 

af den, hvilket resultere i at det næsten er uundgåeligt, at vi ikke benytter os af den. Den uafbrudte 

efterspørgsel af forbedring eller helt ny teknologi, er steget eksponentielt i takt med at vi redefinere vores 

behov for bedre sociale kontekster og levevilkår (Winner 1986: 3). Mennesket har altid bestræbt sig efter at 

leve så let så muligt, vi har altså evolutionært set altid søgt at forbedrer objekter/elementer, som kan lette 

presset på overlevelsesmekanismen (Winner 1986: 4). Ild er et klassisk eksempel på hvordan mennesket 

har udviklet og forbedre levestandarden til vores egen fordel. Homo sapiens opdaget i stenalderen hvordan 

man kan skabe og kontrollere ild. (Nye 2006: 17 ). Mange år efter blev der dannet et behov for at kunne 

transportere ild, hvilket resulteret i opfindelsen af tændstikker. Tændstikkerne blev så senere hen 

forbedret til små praktiske automatiske lightere som på kommando kan slukke og tænde ild, ved et enkelt 

tryk på en knap1. I dette essay gennemgås begrebet teknologi indenfor et aspekt hvorved den centrale 

problemstilling stadig besvares. Først vil der forekomme en redegørelse af teknologi og mennesket, i 

sammenspil med udviklingen af teknologien ud fra to tekster. Dette vil blive efterfulgt af en nøje diskussion 

af forskellige tilgange og forståelser af teknologi. 

 

Hvad indeholder begrebet teknologi ? 
 
Teknologi er ikke helt fremmed for menneskeheden og vores natur, da mennesker og teknologi går hånd i  

hånd. (Nye 2006; 17). Selvom teknologi har eksisteret lige siden stenalderen, er det ikke et ord som blev 

anvendt i lige så bredt et omfang som det bliver i dag. Man ville tro at dette er et  populært og meget 

omtalt emne, i og med at det fylder så meget i vores daglige liv (Winner 1986: 1). Men desværre har 

teknologi begrebet gennem tiden været meget ustabilt og derfor også mindre anerkendt (Winner 1986: 4). 

Det har medført at man altid har prøvet at definere teknologi gennem andre større fagligheder (Nye 2006: 

24). Gennem århundrederne har ordet teknologi dækket over flere forskellige fænomener. I begyndelsen af 

 
1 https://www.qualitylogoproducts.com/blog/history-of-lighters/ 
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industrialiseringen var ordet teknologi ”en teknisk beskrivelse”. Det blev det gradvis et mere abstrakt 

begreb som henviste til alle de færdigheder, maskiner og systemer man kunne studere på et teknisk 

universitet. Det var dog først I midten af det tyvende århundrede, opstod teknologi som et omfattende 

udtryk for komplekse maskiner og teknikker som vi kender det i dag. (Nye 2006: 30) 

 

Hvad er teknologi? 
 
Definitionen af teknologi har på samme måde som begrebets betydning, gradvist ændret sig med årene. 

Samfundet har gennem århundrederne ændret sig, og i takt med det, modulres forståelsen af teknologien 

sig også. Realiteten af at bygge et redskab med en forudseenhed for dets anvendelse, kan fortolkes som 

teknologi (Nye 2006:16). For alle arter er det centralt at lære hvordan man anvender et redskab, for både 

at opnå et udvidet socialt liv, og samtidig øger det også tilpasningsevnen i det aktuelle miljø (Nye 2006: 17). 

Med andre ord har mennesket formet en kultur som kræver tilegnelse af redskaber. Alle arter må indrette 

sig dette fænomen. Der hvor mennesket dog adskiller sig fra andre arter er ved forskellen i tilfredshed med 

livet. Dyr er tilfredse med faktummet af at de er i live, contra mennesket som har en uophørlig trang til at 

redefinere vores behov. 

 

”When humans possess a tool, they excel at finding new uses for it. The tool often exists before the 
problem to be solved. Latent in every tool are unforeseen transformations.” – José Ortega y Gasset2  

 

Gasset hævder at  teknologi er ligeså overflødig produktion i dag, som det var i stenalderen. Men alligevel 

katalysere nye inventioner midlertidigt, vores naturgivne instinkt som hele tiden søger at udvide vores 

behov. Teknologi er mere end bare objekter, disse objekters mening kommer til udtryk med deres formål 

og evnen til at lære at bruge dem. (Nye 2006:17)  

 

“A tool always implies at least one small story. There is a situation; something needs doing. Someone 
obtains or invents a tool in order to do it ” – David E. Nye3 

  

Som påpeget i citatet hænger et redskabs mening  sammen med dets fortælling. Jo flere forskellige måder 

redskabet skal kunne anvendes eller jo flere redskaber der skal bruges til at opfylde et behov eller 

nødvendighed, desto mere indviklet bliver rækkefølgen i fortællingen. Selvom der ikke er lighed mellem de 

 
2 José Ortega Y Gasset.  Filosof og Essayist. I bogen Technology Matters, bruges hans holdninger til understøttelse af 
den generelle holdning om teknolog historie som præger bogen.  
3 Nye, David E. Technology Matters 2006: 20 
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to fænomener ”at bygge et redskab” og ”sammensætte dets narrativ”,  er der stadig sammenhørighed 

mellem dem. Hvad end man fortæller en historie eller laver et redskab, kræver det at individet kan 

fabrikere en situation der rækker udover de omgående følelsesmæssige og sansemæssige oplevelser. 

Derudover er det ikke nok bare at kende til et objekt eller overvære det på afstand, man forpligtet til at 

lære at bruge objektet. Indlæringen af et objekt og hvordan det bruges dannes ved erfaringer. (Nye 

2006:18-19) 

 

”The existence of a tool also immediately implies that a cultural group has reached a point where it can 
remember past actions and reproduce them in memory” –  David e. Nye4 

 

Når man skal lærer at bruge et objekt er det nødvendigt at udvikle en fornemmelse for det. Herunder, 

objektets form, følelsen af det og dets formål. Teknologi kan altså opdeles i to kategorier, ”making and use” 

og så snart et objekt er blevet dannet, interagere vi lejelighedsvis med det for at opnå et bestemt formål. 

Teknologi kan altså defineres som en lejelighedsvis, simpel og uproblematisk interaktion (Winner 1986:3). 

At lave, og at bruge et redskab, kræver en forestilling om ændrede omstændigheder, altså hvordan et 

aktuelt forhold kan modificeres. Koncepterne inviterer derfor til en række af begivenheder, hvor individet 

forestiller sig, har et ønske om og bestræber sig at kontrollere et bestemt udkom. Det inkluderer en serie af 

forestillinger, enten med ord eller mentale afbildninger  (Nye 2006:18). Teknologi er ikke alene et redskab 

vi bruger til at understøtte menneskelig aktivitet, men også et stærkt redskab der ændrer og redefinerer  

betydninger af en bestemt aktivitet. (Winner 1986: 4).  Det som vi opfatter som en teknologisk helhed, 

bliver mere kompleks når vi observere hvor meget de fylder i sociale og moralske kontekster. Dette 

indleder en diskussion af forskellige teknologiforståelser med mennesket i centrum.  

 

Automation 
 
Siden industrialiseringens begyndelse og de første opfindelser af maskiner, har ”automation” eller på 

dansk, automatisering, taget drastisk over, på både arbejdsmarked og i privatlivet 5. Automatisering 

defineres som ”automatisk styring af arbejdsprocesser, især i industrien”6  eller som ” Brug af maskiner 

som kan udføre arbejdsopgaver uden menneskelig kontrol”7. I dag er vi omringet af automatisering, og vi 

kan næsten ikke undgå den. Stort set alle moderne bekvemmeligheder eller behov, er resultatet af 

 
4 Nye, David E. Technology Matters 2006: 20 
5 https://www.isa.org/about-isa/what-is-automation + https://www.ibm.com/topics/automation 
6 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=automation 
7 https://www.ordbogen.com/da/search#/pol-simp-current-dada/automatisere 
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komplekse processer. Automatiseringen har gennem et par århundreder været ansvarlig for at løse mere 

eller mindre komplekse problemer i mange vitale aspekter af industrien og dens processer. Vi bruger 

konstant disse redskaber som er udsprunget af automatiseringen og nogle ville konstatere at vi er 

afhængige af automatiseringen og dermed teknologi 8. 

 

Technological determinism 
 
Som tidligere nævnt er vores forhold til teknologi en meget simpel interaktion.  De gentagende simple 

mønstre i livet (aktiviteter som vi udfører) bliver ubevidste processor hvilket gør at vi ofte overser dem og 

tager dem for givet. Vi opdager aktiviteterne  og processerne (både gode og dårlige) - og hvordan de 

udføres første gang de forekommer i vores hverdag, derefter glemmer vi hvordan aktiviteterne udføres da 

de bliver en naturlig del af vores hverdag (Winner 1886:5)  

 
“Some of the moral negotiations that accompany technological change eventually become matters of law.” 

– Langdon Winner 9 
 

Det er ikke nok bare at forstår hvordan ting, er lavet fungere og regler om dem for at kunne forstår hvordan 

konteksten af det moderne liv bliver påvirket af teknologi. Det er også essentielt at fortolke på hvordan 

både tydlige og skjulte måder, hverdagslivet formidles ved hjælp af teknologi.  Mange livs koncepter og 

ideer er blevet omstruktureret på baggrund af teknologiens udvikling. Sådanne konstateringer hører under 

begrebet ”technological somnambulism” 10, som fastslår at vi aldrig overvejer hvad nye innovationer 

betyder for os.  Men vi slutter os derimod først til en masse sociale kontrakter, hvorefter betingelser  bliver 

afsløret efter at vi har "skrevet under på kontrakterne”(Winner 1986: 8+9). Teknologi går på tværs af 

mange sociale - og arbejdskontekster  og vedligeholdelsen og forbedring af teknologien er afgørende for 

det kapitalistiske marked. Med andre ord har automatisering og dermed teknologi været med til skabe et 

grundlag for kapitalismen. Kapitalismen og nu især ”surveillance capitalism” eller overvågningskapitalisme, 

som er udsprunget af kapitalismen, er afhængig af teknologien. Kapitalismen vil altid eksistere i vores 

samfund og endvidere blive  mere intensiveret så længe at teknologien forbedres og ny teknologi kommer 

til (Nye 2006: 28-40)  Vi er ”slavere” af teknologien, og vi er endvidere nødt til at indordne os den for at 

kunne følge med i samfundet. Hvis ikke vi holder os opdateret med teknologien vil komme bagud og have 

 
8 https://www.isa.org/about-isa/what-is-automation + https://www.ibm.com/topics/automation 
9 Winner, Langdon 1986. The Whale And The Reactor : 5 
10 Technological somnambulism er et begreb inden for technological determinism, der bemærker at mennesket 
vælger nærmest at ”gå i søvne” gennem de processer der omstrukturer betingelserne for menneskeheden.  
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svære ved at agere os i samfundet da alt bliver tilrettelagt efter teknologien. Determinismen konstatere at 

teknologien bliver en form for liv (Winner 1986) 

”Our world soon becomes one in which telephony, automobility, 

electric lighting, and computing are forms of life in the most” –  

Langdon Winner11 

 

Når nye teknologier dannes og bliver taget i brug,  finder ændringer i mønstre for menneskelig aktivitet 

allerede sted, der dannes nye verdener. Dette er også et vigtigt fænomen for enhver gennemførelse af ny 

teknologi. Opførelsen af et teknisk system, som indlemmer mennesker som opererende dele, bevirker til en 

rekonstruktion af sociale roller og relationer. Selve brugen af de former for  maskiner, teknikker og 

systemer, som er tilgængelige for os, generer mønstre af aktiviteter og forventninger, der bliver ”ny natur" 

(Winner 1986: 11) 

 

Kritik af determinisme 
 
Selvom mange store tænkere tilslutter sig determinismen, har flere teknolog historikere kritiseret den. Nye 

udfordrer forståelsen  om determinisme og mener i stedet at teknologi bliver formet af sociale kontekster, 

priser, traditioner populærere holdninger, interesse grupper mm. Altså at de formes af kulturen. Han 

understreger også at teknologien ikke forstærker fundamentalismen, da teknologi er kulturelle valg.  

 

“This is nonsense. No technology is, has been, or will be a “natural force.” Nor will any technology by itself 
break down cultural barriers and bring world peace”  - David E. Nye12 

 

Oplysninger om bestemte  redskaber (ny teknologi), skaber nødvendigvis ikke en automatisk tvang til at 

underrette sig eller beholde pågældende teknologi (Nye 2006: 35). Hvis vi tager udgangspunkt i 

automatisering, kan man med Nye’s – og andre tænkere inden for teknologi historie som Braudel13 – 

konstateringer diskutere hvorvidt vi er drevet af  technological determinism. Braudel og de fleste 

specialister i teknologisk historie  ser ikke nye maskiner som tvangsmidler, der dikterer social forandring. De 

mener derimod de fleste forbliver uovertrufne af determinisme. De er dog enige med determinismen om, 

at man oplever at folk er mere tilbøjelige for at bukke under for teknologi, da den oftest tilbyder 

 
11 Winner, Langdon 1986. The Whale And The Reactor : 11 
12 Nye, David E. Technology Matters 2006: 34 
13 Fernand Braude. Historiker som har skrevet boget Capitalism and Material Life. Hans holdninger og argumnet 
bruges i Nye’s Technology  Matters til at understøtte, kritikken af determinisme.  
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bekvemmelighed. Endvidere mener denne teknologiforståelse at mennesket bliver indviklet i et virvar af 

tekniske valg som blev dannede af vores forfædre. Dette er ses ikke som determinisme, selvom det antyder 

hvorfor folk kan føle sig fanget af valg, andre har taget. (Nye 2006: 35-36). Denne teknologiforståelse 

foreslår at selve teknologien er neutral og afviser at automatisering og dermed teknologi er kilden til 

ændring. I modsætning menes  at kulturer former begivenheder mere end teknologi, og at sociale 

inventioner og teknologien bidrager til at stimulere hinanden. 

 

Konklusion: 
 
Teknologisk determinisme er en teknologiskforståelse som håndgribeligt informere om hvordan vi bliver 

påvirket af teknologien. Samtidig er den også forblevet populær. Kritikere og tænkere  vil dog  mene at den 

alligevel mangler en sammenhængende filosofisk tradition, og argumentere mod determinisme ved at 

forklare hvordan sociale koncepter gør os tiltrukket af teknologi. De udelukker også at teknologien ikke 

alene kan ændre vores adfærd men at der skal flere indflydelser til. En række tænkere som er tilhængere af 

forskellige ismer har fremsat teorier om teknologisk determinisme, men de fleste teknologhistorikere har  

ikke fundet dem nyttige og derfor afvist dem (Nye 2006: 46) 
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