TECHNOLOGY AND
VIRTUE THEORY
smartphones, smart-virtue
Hva handler masteroppgaven din om?
Møtet mellom Aristotelisk dydsteori og moderne
teknologi. Avhandlingen begynner med smarttelefonen.
Det er nemlig noe pussig med vårt forhold til den.
Smarttelefonen er en slags slu stein. Alle har en. Stryk
den på riktig måte, og dingsen viser de herligste bilder
og gir svar på konkrete faktaspørsmål. Riktignok er det
ikke så enkelt. Steinen er gjerne flat — desto tynnere jo
bedre(!) — og så må den med jevne mellomrom mates
med domestisert lyn. Beskrevet slik vises smarttelefonens
mystiske appell. En filosofisk redegjørelse forsøker å finne
frem til dens essensielle egenskaper.
Smarttelefonen er kunstig fremstilt. Smarttelefonen
er et redskap. Smarttelefonen er teknologisk. Det
tekno-logiske impliserer nettopp en kunnen (technē)
og rasjonalitet (logos). Men i hvilken kropp er denne
produktive rasjonaliteten iboende? Vi kan enten tilegne
oss de iboende kreftene til redskapet eller eieren.
Dydsteorien antar det sistnevnte. Det er øyet som ser
og hånden som griper som bestemmer verdien. Verdien er
i anvendingen av redskapet.
Fra dette startstedet åpner det seg en fruktbar analyse
av smarttelefonens rolle og verdi i samfunnet.
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Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
Dydsteori er spesielt egnet til å gjøre en analyse av
teknologi. Det er fordi teknologi er et menneskelig
middel, et middel for å oppnå noe annet. Der det er etiske
perspektiver vedrørende teknikkens anvendelse holder
det ikke å sette absolutte grenser i teknikken. Nettopp
fordi teknikken er verdinøytral sett utenfra. En må feste
seg ved hvordan teknikken viser seg for anvenderen. Det
er dette som er utgangspunktet for Martin Heideggers
analyse i «Spørsmålet om teknikken» (1996). Heideggers
analyse tar for seg en Aristotelisk metode: den utforsker
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teknologien i lys av de fire årsaker. Det analysen viser,
skremmer Heidegger.
Teknologien er søm- og søvnløs. Utrustet med moderne
redskap utretter moderne mennesker handlinger som
ville være umulig for våre forfedre. Naturlige resurser blir
omgjort og forandret, tilpasset våre fremtidige prosjekter.
Teknologi blir noe veldig og allmenngyldig. Den mektige
prosessen som reduserer fjell og skoger til malm og kull
og cellulose får plass i vår egen lomme. Smarttelefonen
stiller kunnskap til rådighet, dag som natt og uansett
avstand og årstid. Naturen er preget av klimakrise. Om
tilgangen til kunnskap gjennomgår samme prossess
som naturresursene, så spør jeg: lider våre intellektuelle
horisonter av tilsvarende fare?
At teknologi kan være fordunklende er ingen ny
oppdagelse. Platon farer kraftig ut mot skrift og skriftspråk.
Best kjent er kritikken som gis i Faidros. Kritikken av
skrift må imidlertid forstås langs flere parallelle analyser.
Skrift som verdinøytralt redskap. Skrift som eksternalisert
minne. Skrift som kilde til kunnskap. De samme
argumentene Platon fremstiller er gjeldene i moderne tid.
Viktigst er at skriftspråk er overbevisende. Den som leser
ukritisk kan komme til å tro at han kan og vet mer enn
han gjør. Skrift er en altså kilde til falsk erfaring og flaske
minner. Løsningen er ikke bedre minne og flere erfaringer.
Nettopp den salgbare bestanden som smarttelefonen tilbyr.
Løsningen for Platon er å engasjere skriften i en
kritisk intellektuell dialog. Løsningen fra den Aristoteliske
dydsteoretiske perspektive er å forstå forholdet menneskeredskap. Kort sagt: den som setter middelet som mål
forvirrer redskapets rolle.
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kunnskap (technē), vitenskap (epistēmē), praktisk fornuft
(phronēsis) blir kategorisk aktualisert gjennom eksempelet
smarttelefon.
En kan også ta for seg tidlige kapitler av oppgaven som
et perspektiv på Heideggers analyse av teknologi snudd
på hodet. En ser ikke lenger på den store industrielle
apparaturen for å få øye på teknologien. Leseren bør heller
kikke i sin egen lomme, veske og ladestasjon.
Hva er dine planer for fremtiden?
Filosofi er mer enn det rent akademiske. De samme
klarttenkende evnene som øves i filosofien er allment
anvendelig. Jeg tenker meg arbeid som utforsker
perspektiver på og gjennom teknologi. Dette kan bety
arbeid innenfor kunnskapsformidling, medietilsynet, eller
andre analytiske organer.

Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Avhandlingen kan leses som en lengre utgreiing av de
Aristoteliske intellektuelle dyder. Menneskelige ferdigheter,
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