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Hva handler masteroppgaven din om?
Oppgaven min tar for seg forholdet mellom menneskelig
eksistens og det tekniske objekt, og relaterer på denne måten spørsmål innen teknologifilosofi til problemstillinger
fra den filosofiske antropologien. Dette tematiske feltet
omkring teknikk og eksistens blir tatt opp på en todelt
måte i oppgaven. For det første skisserer jeg hvorledes den
vestlige filosofiske tradisjonen har hierarkisk underordnet
det tekniske fra det som definerer oss som mennesker, og
hvorledes tradisjonen, på denne måten, har distansert sin
egen tenkning og praksis fra det tekniske. Denne filosofihistoriske skissen involverer en genealogisk undersøkelse
av forholdet mellom to idealtyper, filosofen og teknikeren,
og hvordan forholdet mellom disse to påvirker filosofiens
mulighet til å gripe det tekniske og dets relevans for tenkning og menneskets grunnleggende beskaffenhet. For det
andre gjennomfører jeg en konseptuell analyse og fenomenologisk beskrivelse av forholdet mellom menneskelig
eksistens og teknikk i form av en kritisk gjennomgang av
Martin Heideggers filosofi, paleoantropologien til franskmannen André Leroi-Gourhan og teknologifilosofien til
den franske samtidsfilosofen Bernard Stiegler. I kritisk dialog med disse tenkerne undersøker oppgaven om mennesket og det tekniske objektet er protetisk sammenkoblet, og
dermed om den menneskelige oppfinner er oppfunnet av
hva det finner opp.
Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
I oppgaven argumenter jeg for at det antagonistiske forholdet mellom filosofien og teknikken har konstituert en
genuin hindring for å tenke forholdet mellom eksistens og
teknikk som opprinnelig og konstitutivt. Teknikk er således det utenkte i den vestlige filosofihistorie, det som truer
den filosofiske tenkningens idealitet. En reevaluering av
den filosofiske antropologien opp mot teknikken innebæ-

rer en kritikk av tradisjonelle tematiske avgrensinger innen
humanistisk forskning og oppfordrer til et møte mellom
studiet av teknikk og informatikk, på den ene siden, og
av kultur og politikk, på den andre. Denne oppfordringen er fundert på et argument om at menneskets eksistensielle egenart er grunnleggende teknisk og tekno-logisk
strukturert.
Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Med omfattende automatisering av arbeid og en ny antropocen tidsalder, med kunstig intelligens og maskinlæring
i horisonten, fremstår spørsmålet vedrørende teknikk som
høyst aktuelt i møte med radikale teknologiers inntog i
våre hverdagsliv. Å stadfeste den intime forbindelsen som
eksisterer mellom teknikk og menneskelighet i en slik historisk og teknologisk situasjon fremstår for meg som en
akutt oppgave for kritisk tenkning i vår tid. Oppgaven
min er et første steg i å bidra til dette arbeidet.
Hva er dine planer for fremtiden?
Jeg jobber for tiden som foreleser på Kulturakademiet i
Berlin og Barcelona, og kommer til å fortsette i den stillingen fremover, i tillegg til å forfatte fagartikler og starte
på et bokprosjekt. På noe lengre sikt er planen å ta en doktorgrad innen teknologi- og mediefilosofi.
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