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TEKNOLOGIFORSTÅELSE
GENNEM LEVENDE BILLEDER

På mitcfu.dk finder du en 
buket af udsendelser og 
film, der kan være med til 
at nuancere brugen af 
teknologi i samfundet, så 
eleverne bliver rustet til 
kritisk at kunne tage 
stilling til den teknologi, 
der omgiver os og gøre 
dem digitalt myndige.

http://mitcfu.dk/


NØRD – ultra:bit ( 21.10.2018 )
Hvis dit liv var en app

Teknologi og ikke mindst digital 
teknologi fylder mere og mere i 
vores hverdag end nogensinde før. 
Vi har virkelig taget de digitale 
medier til os og vi bruger mere og 
mere tid foran en skærm. En ting er 
sikkert - den digitale teknologi er 
kommet for at blive. 
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000113485
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Klædt af på nettet

http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000117386
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000117468
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000117564

Indholdsbeskrivelse:
Dansk dokumentarserie i 3 afsnit. Forestil 
dig at du som 16-årig bliver filmet, mens du 
har sex, uden at vide det. Dine venner og 
bekendte får tilsendt videoen. Det er 
virkeligheden for en række piger, som 
denne dokumentarserie følger i tiden efter 
de er blevet krænket på nettet. De 
forsøger sammen med advokat Miriam 
Michelsen at få genoprejsning og komme 
på fode igen.

Hævnporno – liste med udsendelser
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Apps snager i dit privatliv
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000033287
Apps og sociale medier som 
facebook indsamler – med vores 
eget forhastede tilsagn – alle 
detaljer om vores gøren og laden på 
nettet, og vores mest personlige 
oplysninger er til salg. 
Over 3 millioner danskere har en 
Facebook-konto med populære 
amerikanske apps som Messenger, 
Instagram, WhatsApp osv., og alle 
oplysninger udvekslet her kan ryge 
videre til tredjepart som fx 
marketingsfirmaer, der ønsker at 
målrette deres reklamer til den 
enkelte bruger.
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Når mobilen ta’r magten
Næsten alle danskere har en 
mobiltelefon, og tre ud af fire har en 
smartphone. Vi har mobilen med 
overalt og er på den mange timer 
om dagen, men er det et problem? 
Mindsker den vores nærvær og 
vores koncentrationsevne? På 
gymnasier surfer eleverne på nettet i 
timevis midt i undervisningstiden. I 
en uge overvåges en 1.g på htx i 
Skjern, og nogle elever er på de 
sociale medier, spil osv. på mobilen 
og computeren 2-3 timer i løbet af 
en undervisningsdag.
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000034844
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000034919
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Bommerter på Facebook

Man skal ikke dele alt på de sociale 
netværk
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000026898

Indholdsbeskrivelse:
I en engelsk dokumentar gives 
eksempler på de store problemer, 
man kan rode sig ud i, hvis man ikke 
tænker sig om, før man giver udtryk 
for sine følelser og tanker i sociale 
medier som Twitter, Facebook, 
Instagram, YouTube osv.
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Hacking - du er ikke alene

http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000108916
Indholdsbeskrivelse:
Vi forsøger live på tv at hacke en 
almindelig dansk familie. Har du en 
babyalarm, et smart-tv, et 
overvågningskamera, en smart brødrister 
eller sågar en pacemaker? Så er du i 
farezonen. Vi viser, hvordan du bliver 
udnyttet, når cybersikkerhedseksperter
tager hackernes midler i brug. Vi møder 
danskere, der er blevet hacket, og ser på 
nogle af de store internationale historier. 
Marie Høst er vært, når "Temalørdag" 
afslører alle dine sårbarheder - og hjælper 
dig med at beskytte dem.
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Ultras hacking-eksperiment

http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000115772

Smadrer alle fra 7.Bs telefoner så let
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000115773

Lokker piger til fake casting via Insta
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000115775

Gamer får stjålet spilkonto og går 
amok!
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Staten ser alt 

http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000115005

Indholdsbeskrivelse:
Den kinesiske journalist Liu Hu kan 
ikke købe billetter til 
højhastighedstog og fly, fordi han er 
blevet stemplet som upålidelig af 
Kinas avancerede sociale 
overvågningssystem. I fremtiden 
skal overvågning bruges til belønne 
de loyale – og straffe dem, der ikke 
indordner sig.
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A.I. - kunstig 
intelligens

http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1078002
Indholdsbeskrivelse:
Robotten David bliver programmeret 
til at elske sin mor betingelsesløst, 
men kan et menneske også elske en 
robot? David kastes ud i en grum og 
brutal verden for at finde eventyrets 
blå fe, som gjorde trædukken 
Pinocchio til et rigtigt menneske.

PV – arbejde med robotlove og 
dataetik

11

http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1078002


The Social Network

http://ucsyd.mitcfu.dk/CFUFILM1077869
Indholdsbeskrivelse:
Skabelsen og udviklingen af den 
populære sociale netværksside på 
Internettet, Facebook. Vi følger 
grundlæggeren Mark Zuckerbergs 
vej fra nørdet college-studerende til 
mediestjerne med millioner på 
bankbogen.

Filmcentralens materiale:
https://filmcentralen.dk/grundskolen/
undervisning/social-network
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Alle framegrabs og filmplakater er taget fra de respektive poster (se links på de enkelte slides) 
på mitcfu.dk i overensstemmelse med aftaler med Copydan AVUmedier.
Titel- og slutslide billede: Colorbox
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