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Hvad skal vi med mennesker?
Kommer kunstig intelligens til at befri os fra alle de 
sure pligter, eller vil den fratage os vores arbejde og 
tvinge os til underkastelse? Det store spørgsmål be-
handler forfatter, foredragsholder, konsulent og digital 
strateg Peter Svarre i bogen Hvad skal vi med menne-
sker? I bogen tages læseren ud på en rejse fra antik-
kens myter om gyldne robotter til vores dages neurale 
netværk, der kører biler og spiller computerspil. Og 
forfatteren diskuterer en række af de problemstillin-
ger, som teknologien skaber. Eksempelvis, at skæve 
data skaber fordomsfulde algoritmer, at blød, etik skal 
omformes til hård kode, at helt nye faggrupper bliver 
arbejdsløse, og at der kommer et tidspunkt indenfor 
en overskuelig fremtid, hvor maskiner bliver klogere 
end mennesker.

Naturligvis – en podcast naturvidenskab
Studerende og ansatte på RUC har sammen produ-
ceret en helt ny podcastserie om naturvidenskab. 
Podcasten NATURLIGVIS tager dig med på rundtur i 
ny forskning og fortæller om blandt andet klima-
venlig asfalt og bekæmpelse af plastikforurening. 
Få selv nye perspektiver eller brug podcasten i din 
undervisning. I det første afsnit forklarer professor i 
medicinalbiologi Jesper Troelsen den naturvidenska-
belige metode på ét minut.
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Podcast-
feed’et er: 
http://
naturligvis.
buzzsprout.
com/236555
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På sporet af det menneskelige
Denne omfattende bog handler om alt det, der gør os 
til mennesker. Biologi, psykologi, kultur og vores måde 
at forstå, tænke og indrette verden på. Alt det, der be-
tyder noget for den måde, vi behandler hinanden på, 
hvad vi tænker om hinanden og os selv, hvordan vi op-
fatter verden, og hvad vi drømmer om, den kan blive.
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Tjek det fulde program 

og læs mere om 
konferencen på 
hjemmesiden 
cphdox.dk.

Masser af fi lm om videnskab på CPH:DOX
Filmfestivalen CPH:DOX løber i år af stablen den 20. 
til 31. marts, og der er et stort fi lmprogram under 
festivalen, der hedder CPH:SCIENCE og som er 
dedikeret til formidling af ny forskning, overrasken-
de viden, og videnskabelige perspektiver på store 
samfundsdebatter. Flere af fi lmene har tilhørende 
paneldebatter og foredrag med forskere fra Dan-
marks universiteter. 

Derudover afholdes en dagskonference den 25. 
marts, som er dedikeret til videnskab og fi lm og til 
den kreative udveksling mellem de to. På konferen-
cen dykkes der ned i et antal cases, hvor fi lm og 
videnskab beriger hinanden og skaber nye måder at 
samarbejde på i samarbejde.
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