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Teknologi gør livet lettere, sjovere og mindre mangelfuldt. Og det har den gjort siden vores forfædre knæk-

kede den allerførste hårde nød for et par hundrede tusinde år siden. Og hvem kan i dag klare fredag aften 

uden Netflix eller overleve en halv time uden smartphonen? Kasper Hedegård Schiølin, forfatter til oktober 

måneds Tænkepause om teknologi, kan i hvert fald ikke forestille sig livet uden sin forlængede højre arm. Så 

hellere undvære den venstre. Men som alle os andre lægger han mest mærke til teknologien, når den mangler 

eller går i stykker. Derfor er det på høje tid, at han giver teknologien en tænkepause. Det har den fortjent.  

Kasper Hedegård Schiølin er postdoc ved Aarhus Universitet. Forfatter til en række 

artikler. Redaktør af bogen Nye spørgsmål om teknikken (2013) og ph.d. på afhandlingen 

Teknologipessimisme (2015). 

Forfatteren kan kontaktes på 

imvksc@cc.au.dk 

Teknologi er nr. 42 i serien 

Tænke pauser. Alle bøger i seri-

en fås også som e- og lydbøger. 

Den 3.- 10. oktober kan e-bogen 

Teknologi hentes gratis på forla-

gets hjemmeside.

                                                     

”Teknologien er altafgørende for vores liv. Ja, vi kan dårligt forestille 

os et filosofisk spørgsmål, der ikke før eller siden vil støde på spørgs-

målet om teknologien. For vi kan ikke sige ’jeg er …’ uden dermed 

at underforstå en lang række teknologiske foranstaltninger: asfalten 

vi bevæger os på, tøjet der skærmer vores nøgenhed, bygningerne og 

alle deres apparaturer, som vi lever i og med, kunst og underhold-

ning, som udvider vores erkendelse og sikrer os adspredelse. Vi er 

og kan slet og ret ikke noget uden den ofte upåagtede teknologiske 

ramme, som vores liv er indesluttet i.  Det lader sig ikke gøre at 

nævne blot ét menneske, der har formået at krænge de teknologiske 

gevandter af sig og leve et liv helt uden teknologi. Nå, ja, – foruden 

Adam og Eva, altså!”

”Teknologien er fuld af paradokser. På den ene side er teknologien 

vores overlevelsesbetingelse, og på den anden side udgør den en trus-

sel mod ikke bare vores, men måske hele klodens eksistens, hvilket 

bliver mere og mere tydeligt, i takt med at klima og miljø vinder 

frem på den politiske dagsorden. Der er bogstaveligt talt ingen vej 

uden om teknologien; så hvis vi vil forstå os selv og den verden, vi 

lever i, skal vi også tænke over teknologien.”


