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Bogen behandler et vigtigt og spændende emne, som der er stigende interesse for i alle
aldersgrupper, nemlig kunstig intelligens. Jesper Allerup har lavet en overskuelig og spændende
bog til børn fra 9 år. Han starter med at definere kunstig intelligens kort og præcist, og arbejder sig
herefter dybere ind i emnet, herunder menneskelige robotter, intelligente biler, fly og våben,
sundhed og hvad fremtiden med kunstig intelligens byder på. Bogen er især dragende for den
unge “computergeneration”, og giver god anledning til videre spekulationer om den teknologiske
udvikling, og hvad denne medfører til dagligdagen.
Bogen er fint illustreret med flotte billeder - nye som ældre. Teksten er forståelig for børn/elever,
og har ydermere et fint overblik med en tidslinje bagerst i bogen, som viser enkelte diskuterede
emner samt teknologiens udvikling i de sidste 60 år.
Med bogen som undervisningsmateriale er den god til at sætte en diskussion i gang.
Læreren skal have en vis baggrundsviden om emnet for at de forskellige emner i bogen, kan fylde
nok i en undervisningslektion. Hvis læreren har en optimal baggrundsviden, er bogen egnet til
projektarbejde, hvor man arbejder dybdegående. Emnet vil fungere ideelt i tværfagligt forløb med
faget FABLAB, som er baseret på innovation og kreativitet. Eleven vil i dette projekt både kunne
eksperimentere med teknikken samtidig med at følge teknologiens historie.
Bogen diskuterer fordele og ulemper ved kunstig intelligens, og udviklingen heraf. Eleven bliver
altså indbudt til diskussion om, hvad de selv synes og de skal forholde sig til, hvad der er fordelen
og ulempen ved kunstig intelligens? Hermed tvinges eleven til at tænke selvstændigt, da han/hun
selv skal tage stilling til spørgsmålet.
Bogen fortæller om fremtiden, og giver hermed eleven en god indgangsvinkel til at tænke
kontrafaktisk; “Hvad nu hvis vi allerede havde droner i 1600-tallet. Hvordan ville verden så se ud i
dag?”.
Jesper Allerup har udformet et godt undervisningsmateriale, som indbyder til diskussion og
refleksion over nutidens teknologiske hverdag. Der er ydermere udarbejdet et gratis
undervisningsmateriale, som findes på fagklub.alinea.dk.
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