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Borgere i det digitale samfund

1. Nutiden skrumper

2. Hvad er teknologi?

3. Hvad er inklusion?



Teknologien muliggør acceleration
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Acceleration



Transportacceleration



Produktionsacceleration



Kommunikationsacceleration



Tese 1: Digitalisering accelerer



Tese 2: Nutiden skrumper



Tese 2: Nutiden skrumper

Nu: Den tid hvor: erfaringsrum = forventningshorisont

Tese 3: Nutiden skrumper → generationerne glider fra hinanden

Nutiden skrumper = Erfaringen har korte holdbarhedstid



Hvad bliver vi til i 
forandringsaccelerationen?

Tese 4: Digitalisering gør os 

til børn i verden



Vi må gøre erfaringer gennem andre

→ Vi bliver som børn



Vi gør erfaring igennem teknologi

= vores erfaringer 
afhænger af teknologi

Men hvad er teknologi?



Redskaber:
En forlængelse af kroppen



Instrumenter forlænger ånden
→ indebærer en teori



Galilei: Verdens store bog er skrevet i 
matematikkens bogstaver
Videnskaben [eller: filosofien] er skrevet i denne store 
bog (dvs. universet) som bestandigt står åben for 
øjnene, men man kan ikke forstå den, hvis ikke man først 
lærer at forstå det sprog og kende de bogstaver, i hvilke 
den er skrevet. Den er skrevet i matematikkens sprog, og 
bogstaverne er trekanter, cirkler og andre geometriske 
figurer [...] 

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico
l’universo), ma non si può intendere se prima non 
s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ 
quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, cerchi, ed aldre figure 
geometriche [...] (Galilei, Il saggiatore, 1623,600)



Instrumenter indebærer en teori

Teori indebærer et verdensbillede



Teknologi er en måde at udlægge verden på 
gennem brugen

Brug         Teknologi        Teori         Verdensbillede    

• Varme → temperatur

• Fart → hastighed

• Jordrystelser → 
Richterindex

• Hjertebanken → puls

• Fiskestime → lydbølger



Redskaber og instrumenter spørger 
verden

Sidder du godt nok fast?

Skal du have bank eller 
klem?



Instrumenter spørger med en teori der 
indeholder et verdensbillede

• Varme → temperatur

• Fart → hastighed

• Jordrystelser → Richterindex

• Hjertebanken → puls

• Fiskestime → lydbølger



Digitalisering medfører:
Tese 1: Acceleration
Tese 2: Nutiden skrumper
Tese 3: Generationerne glider fra hinanden
Tese 4: At vi bliver som børn
Tese 5: Vi overtager bestemte digitale 
verdensbilleder



Tese 6: Digitalisering gør, at 
omverdenen aldrig holder lukket 
= Omverdenen er altid tilgængelig

→ Omverdenen kan forventes tilgået til alle tider

Tilgået af hvem?



Inklusion/eksklusion = inde/ude



Inklusion = med   (aktivitetsbåret)





www.filosoffen.dk





Digitalisering: Passwordets inklusion



Reel inklusion: 
Indmeldelse og genindmeldelse 

igennem at byde ind med aktivitet



Digital aktivitet → midlertidig genindmelding



Indmeldelse har altid krævet aktivitet

www.filosoffen.dk



Indmeldelse har altid krævet aktivitet

Nu kræver indmeldelse digital aktivitet

www.filosoffen.dk



Passivitet → Gradvis udmelding



Passivitet → Gradvis udmelding
+ Verden holder aldrig lukket

+ Omverdenen kan forventes tilgået til alle tider

Digitalisering → Borgere i det digitale samfund må 

uophørligt byde ind med digital aktivitet for at 

være med (inkludere sig selv)



Digitalisering medfører:
Tese 1: Acceleration
Tese 2: Nutiden skrumper
Tese 3: Generationerne glider fra hinanden
Tese 4: At vi bliver som børn
Tese 5: Vi overtager bestemte digitale verdensbilleder
Tese 6: At omverdenen forventes tilgået til alle tider
Tese 7: At inklusion afhænger af digital aktivitet



Så altså, for borgere i det digitale samfund:

Digitalisering bidrager til en acceleration, der medfører, at nutiden 
skrumper, dvs. der bliver stadig mindre tid, hvor borgernes egne erfaringer 
svarer til dennes samtid, hvilket igen gør, at borgerne bliver barnliggjorte, 
afhængige af hvad der bliver fortalt om verden, og hængende i med 
neglene i de konstante nye tiltag, der skyller ind over borgeren. Den 
barnliggjorte borger må elevgøre sig, for konstant at lære at begå sig på 
nye platforme. 

I brugen af den digitale teknologi overtager borgeren de digitale 
teknologiers verdensbilleder, og sætter disse foran sine direkte erfaringer, 
så det oplever at erfare verden i tal. 

Da digitalieringen gør borgerens omverden konstant tilgængelig, 
forventes borgeren også uophørligt at tilgå denne omverden digitalt på 
multiple platforme, og dette så meget desto mere, som borgerens egen 
inklusion i sin samtids verden afhænger af at borgeren jævnligt til 
uophørligt byder ind med digital aktivitet



Borgere i det digitale samfund


