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Skab Fremtidens 
Menneske
En udstilling om livsnær teknologi, der 
påvirker vores eksistens.

• Familier med børn fra 10 år.
• 5.- 10.-klasse i grundskolen.
• Ungdomsuddannelserne. 



Livsnær 
teknologi

Et bredt teknologisyn (ift. folkeskolens fag 
teknologiforståelse) 

Tager udgangspunkt i eksisterende teknologier 
og teknologisk acceleration: 

-Hvad vil børnene møde af teknologi i deres hverdag 
om 10 år? 

-Hvilke problemer kan teknologien løse? 

-OG hvilke etiske dilemmaer kan teknologien skabe?



Research

KONTAKT MED 
PROFESSIONSHØJSKOLER

SAMARBEJDE MED ETISK 
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DIALOG MED RELEVANTE 
FORSKERE

CO-DESIGN MED 8. 
KLASSER



Et stort ansvar
En skabelsesberetning om, 
hvordan teknologi former os 
gennem livet. 

Udstillingens fortælling foregår 
omkring år 2030, hvor 
Experimentariums gæster bliver 
ansvarlige et barn og skal træffe 
valg så det får det bedst mulige 
liv med (eller uden) teknologi. 



Tek-etik
Kærlighed og soc. id.

Algoritme-baseret sports-bot

AR-brille

Klonet kæledyr

Deep fake video

Sundhed og evigt liv

Biosensor løgndetektor

Gensekventerende toilet

Deep Brain Implant

Crispr/organ-transplantation

Skønhed og fysik

Neuro-proteser

Kosmetiske indgreb

Exoskelet

spiserobot



Deep brain 
implant - Tek
Scenarie: Da Arbi er 21 år, slår Arbis
kæreste op. Arbi udvikler en kraftig
depression. Som behandling får Arbi tilbudt
et implantat, der indopereres i hjernen og
stimuler den, så depressionen letter.



Billede af aktivitet - kommer



Deep brain implant - Etik
Dilemma: Et hjerne-implantat kan gøre Arbi afhængig 
af teknologien, så Arbi kun er glad, når implantatet er 
tændt. Skal Arbi have implantatet eller finde mere 
naturlige måder at blive glad på, såsom løb og 
meditation?



Overraskende 
konsekvenser

Til slut kan gæsterne skue rejse frem til 
slutningen af barnets liv og høre om 
konsekvenserne af de forskellige valg. 



Lagkage-didaktik
Scenarie: Et barn har et problem, som teknologien kan løse

Teknologi: Sådan løser teknologien problemet 
(læringsmål)

Dilemma: teknologien eksisterer i kontekster, holdninger, 
følelser, fællesskaber, religioner, livsverdener

Holdning: Hvilke overvejelser har I/du ift. at barnet skal 
bruge teknologien?

Epilog: Mange (overraskende) faktorer påvirker udfaldet af 
dit teknologivalg!


