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= STUDIET AV FOLK

ANTROPOLOGI

OG DE OMGIVELSENE
DISSE FOLKA INNGÅR I.





AI-STAMMEN

• Har forsøkt å få teknologi til å bli «smart» i lang tid.
• Først GODFAI-stammen (‘good, old-fashioned AI’ optimister), med 

blant annet Alan Turing, John Von Neumann og Herbert Simon som
frontfigurer (50, 60 & 70tallet).

Foto: https://www.juliusbaer.com/it/insights/digital-disruption/the-ups-and-downs-of-artificial-intelligence/
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Machines will be 
capable, within 

20 years, of 
doing any work 
a man can do.

Herbert Simon, 1965. 



1985

Gemini kunne snakke og ta 
muntlige kommandoer, den var 
selvladende og laget et kart over 
hjemmet for å kunne navigere. 
Den kunne synge med 
synkronisert piano, sitere dikt og 
koble seg på tidligere online 
tjenester som CompuServe.

https://tedium
.co/2018/05/24/80s-hom

e-robot-history/

https://tedium.co/2018/05/24/80s-home-robot-history/
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https://www.hansonrobotics.com/sophia/
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https://www.nrk.no/kultur/slik-fungerer-roboten-sophia-egentlig-1.14058804


AI-STAMMEN

• Etter GODFAI-stammen, kom «ny-evangelistene» på 90/2000tallet.
• Frontfigurer her var IBMs Deep Blue (som slo Kasparow (knepent!) i 

sjakk), og Google AlphaGo, og deretter IBMs Watson.

Foto: https://www.juliusbaer.com/it/insights/digital-disruption/the-ups-and-downs-of-artificial-intelligence/



At IBMs Watson vant Jeopardy eller at AlphaGo
vant over et menneske i 2016 brukes gjerne som 
eksempler på at AI er smartere enn mennesker. 



Gjentagende spørsmål opp gjennom historien
• Er at roboter og kunstig intelligens skal ligne på mennesker.



«The victory of IBM’s Watson computer 
shows that, one by one, the machines are 
chipping away at the supremacy of human 
beings. (…) What this contest showed was 
that, in a very specialized area, machines can 
do better than humans.»

Big Think, 2011.

https://bigthink.com/surprising-science/ibms-watson-computer-beats-the-superstars-of-jeopardy-but-what-does-it-mean/

https://bigthink.com/surprising-science/ibms-watson-computer-beats-the-superstars-of-jeopardy-but-what-does-it-mean/


«better than humans»

= smartere enn mennesker, 
mer intelligente.



AI-stammen(e) ser gjerne intelligens som 

• Noe som holder til i hjernen.
• Målet er derfor å kopiere hjernens (kognitive) funksjoner (typ nevrale 

nettverk).
• Intelligens = menneskets evne til å resonnere og tenke, løse 

problemer, abstrakt tenkning og det å bruke tidligere erfaringer i nye 
situasjoner. 

• Arbeidsminne er et nøkkelelement når man definerer intelligens og er 
nesten alltid forbundet med konsentrasjonsevne og problemløsning.

• Arbeidsminne er nøkkelen når vi skal sortere ut relevant informasjon.



• Watson fikk spørsmålet 
som tekst mens de andre 
deltakerne måtte vente 
på at programlederen 
hadde lest hele 
spørsmålet. 

• Sammen lignet med en 
maskin med en slik 
datakraft vil det bety å få 
en times forsprang på å 
finne svaret – som var et 
svar i et gigaleksikon.



Hvem finner kjappest rett svar/hvem har 
størst arbeidsminne?

Google            eller            deg og meg?



«Behind these games’ façade is the stark 
reality that the current capabilities of AI 
systems, such as IBM’s Watson or Google’s 
AlphaGo, are quite narrow.»

Elish & boyd (2018).

Elish, M, boyd, d (2018) Situating methods in the magic of Big Data and AI. Communication 
Monographs 85(1): 57–80.



Teknologi er god til veldig mye, men 
veldig dårlig på tolkning av kontekst.



MENING



BLÅ







Teknologi er god til veldig mye, men er 
veldig uintelligent.



«better than humans»



KULTUR

= det folk tar for gitt 
(verdier, praksiser, 
måter å gjøre ting på, 
hvordan vi forstår 
verden). Clifford Geertz



ET ANTROPOLOGISK 
PERSPEKTIV PÅ TEKNOLOGI

- Retter blikket mot verdiene, 
praksisene og antakelsene til 
de som lager systemene.



En frontfigur 
i dette 
bandet er:



«Behind AI is a great deal of mundane work that 
underlies the practices of doing machine learning: 
collecting, cleaning and curating data; managing 
training datasets; choosing or designing algorithms; 
and altering code based on outputs. This work may 
appear purely technical; however, through these steps, 
cultural values are embedded into systems».

(Pettersen, 2019)

Pettersen, L. (2019). Why artificial intelligence will not outsmart complex knowledge work. Work, 
Employment and Society, 33(6), 1058-1067.
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https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G


«Amazon’s computer models were trained to 
vet applicants by observing patterns in 
resumes submitted to the company over a 
10-year period. Most came from men, a 
reflection of male dominance across the tech 
industry.»



«Intelligens-ledet 
politiarbeid» (intelligence-
led policing) bruker for 
eksempel data og 
algoritmer til å predikere 
hendelser, og dermed 
forhindre kriminelle 
handlinger fra å skje. 



Vi må dessuten se

Kunstig intelligens – og algoritmer for den saks 
skyld – i nær forbindelse med 
forretningsmodellen disse systemene er tilknyttet.



DNBs chatbot







Kan jeg få trygd når jeg bor i Spania?





INVOLVERE FLERE STAMMER I ARBEIDET MED  
KUNSTIG INTELLIGENS!

+ VÆRE ANTROPOLOG 
PÅ SEG SELV OG «VÅRE 
PRAKSISER»



FOR EKSEMPEL VED ET ETHICS OF PRACTICES   
RAMMEVERK SOM DEDA:



DEDA-rammeverket – en verktøy for dialogisk 
refleksjon rundt etiske aspekter i dataprosjekter 

Franzke, A. S., Muis, I., 
& Schäfer, M. T. (2021). 
Data Ethics Decision Aid 
(DEDA): a dialogical 
framework for ethical 
inquiry of AI and data 
projects in the 
Netherlands. Ethics and 
Information Technology, 
1-17.



Lene Pettersen - 2022

FORDI: “En forutsetning for å lykkes med kunstig 
intelligens er digital etikk”,
- Gartner, 2019. 



Takk for meg!

Lene.pettersen@kristiania.no
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