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Robotten og den menneskelige faktor Birgit Bertung Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog forsøger
overordnet at belyse to forhold. For det første: Hvad er et menneske overhovedet?

Herunder spørgsmålet om bevidsthedens opståen, sprogets betydning og ikke mindst viljens frihed.For det
andet: Hvad er den afgørende forskel på et menneske og en videnskabeligt fremstillet robot?

Søren Kierkegaard kendte naturligvis ikke vore dages robotter; men hans kritik og sarkasme overfor den
systematiske videnskab som sådan forudsigerfor så vidt diskussionen. Han havde en eminent evne til at
studere mennesker og forudse, hvordan opfindelser ville blive udviklet i fremtiden. Hans udtalelser

sammenstilles med nutidige holdninger til emnet og viser dermed, hvor aktuel han er.

Bogen er primært tænkt til Folkeuniversitetets studerende, højskoler, aftenkurser og studiekredse, men
forholdet vedkommer jo os alle. Birgit Bertung er mag. art. i filosofi og forfatter til 21 små bøger om

forskellige aspekter af Kierkegaards filosofi. Hun var i 25 år sekretær for og medlem af Søren Kierkegaard
Selskabetsbestyrelse. Politiken har tidligere betegnet hende som ”den skarpsindige magister".
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sådan forudsigerfor så vidt diskussionen. Han havde en eminent evne
til at studere mennesker og forudse, hvordan opfindelser ville blive
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