
Tale til de nyuddannede teknoantropologer 2021 
 
Kære nyudklækkede bachelorer i teknoantropologi, 
 
21. april sidste år, da det stadig var en ganske ny ting at blive coronatestet, skrev den erfarne 
danske politiker Bertel Haarder følgende på sin Facebookside: 
 
 "God oplevelse at blive testet for corona. Venlig og dygtig behandling. Det var 
 næsten som en valghandling: Først skulle man oplyse sit personnummer. Så fik man 
 en seddel til aflevering ved boksen. Så en pind i halsen, og så ud igen til solskin, 
 blomster og fuglekvidder."  
 
Situationen han beskriver er kun alt for genkendelig her over et år efter. Det interessante er 
sammenligningen mellem coronatest og det at stemme ved et folketingsvalg. Her sammenstilles to 
ting, som normalt tilhører to vidt forskellige domæner: En medicinsk, naturvidenskabelig test og 
en politisk handling, som er grundlæggende for den type samfund, vi lever i. 
 
Haarder tilføjer senere i sit opslag om at lade sig teste at "vi bliver jo opfordret til det". Her 
antyder han, at test er en borgerpligt. Forbindelsen mellem den medicinske test og den politiske 
valghandling forstærkes - begge dele er nu koblet til det at være en ansvarlig borger i et fælles 
samfund. 
 
Sammenkoblingen er endnu en demonstration af hvorfor der er brug for jer som 
teknoantropologer. Vi lever i en tid, hvor det hver eneste dag bliver stadig mere tydeligt, at det 
sociale og det tekniske ikke kan adskilles i praksis. Der er sociale normer om borgerpligt i spil når 
medicinske test udføres og smittetallene skal etableres. Og omvendt er der masser af tekniske 
spørgsmål, som betyder noget for valghandlinger, såsom de algoritmer, der afgør hvilke 
informationer vi hver især møder på nettet, når vi vil orientere os om politik. 
 
Som teknoantropologer er I klædt unikt godt på til at forstå et sådant samfund. Et samfund, der 
har uddelegeret enormt meget til tekniske anordninger, og samtidig et samfund, hvor etiske 
værdier og sociale normer er genstand for konstant diskussion. For at forstå det skal kunne begå 
sig i begge verdener, og det kan I, der sidder her i dag. 
 
Hvis rejsen har været lang og forvirrende, så er det helt normalt. Det var i hvert fald også min egen 
oplevelse da jeg læste min bachelor i sociologi. Undervejs ved man ikke hvorfor man møder alt 
muligt nyt og svært hele tiden. Men til sidst er der en chance for, at det hele alligevel begynder at 
forme en slags helhed. Jeg håber I kan mærke, at I nu besidder en værdifuld teknoantropologisk 
værktøjskasse. Godt nok med forskelligt indhold formet over seks forskellige semestre, men 
værktøjer som komplementerer hinanden. 
 
Mit ærinde i dag er at minde jer om, hvor værdifuld den værktøjskasse er. Jeg vil slippe jer ud i 
verden med følgende forslag: Lad aldrig nogen fortælle jer hvad der 'egentlig' er teknisk og 
'egentlig' er socialt. Vær nysgerrige og grundige og find jeres egne originale svar. Det kræver en 
kombination af ydmyghed og ambition. Ydmyghed over for at verden er stor og sær og I har meget 



at lære endnu. Ambition om at det er muligt at forstå den på nye måder - og forandre den. Så lad 
heller aldrig nogen fortælle jer, at man enten er ydmyg eller ambitiøs - insister på, at man kan 
være begge dele samtidig. Så skal det nok gå jer godt. I er nogle af Danmarks mest modige 
studerende, der har taget en af landets mest spændende uddannelser.  
 
Stort tillykke på vegne af alle fra Kultur og Læring på Det Humanistiske Fakultet. Og god vind 
videre. 
 
 
 
 
 
 


