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Teknologiens testpiloter Camilla Mehlsen Hent PDF „Hvordan kom I på internettet, før der var computere?“
spørger en pige sine forældre. Hun tilhører den første generation, der vokser op med smart teknologi i
sandkassen, skolen og soveværelset. Det er nyt og på mange måder et eksperiment, som vi ikke kender

konsekvenserne af. Er teknologiens testpiloter flyvefærdige?

Danske børn og unge er i særlig grad digitale, både i hjemmene og i uddannelsessystemet. Men de bliver ikke
automatisk smartere af smart teknologi. Snarere tværtimod, hvis vi ikke tager fat på digital dannelse og lærer

sammen med dem. Det gør vi ikke godt nok i dag.

Teknologiens testpiloter er en forskningsbaseret debatbog om, hvad der kendetegner smartgenerationen, og
hvilke kompetencer der er brug for i det 21. århundrede. Bogen viser kritisk og nysgerrigt vej med 10 bud på,

hvad der ruster børn og unge til en tid, hvor omfanget af smart teknologi accelererer.
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