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Inspirationsmateriale til ’Menneskets fantastiske fremtid’ afsnit 1-3  

Igennem tiden er det medicinske felt eksploderet. Vi er gået fra at have en meget 

begrænset viden om kroppen til nu at kunne undersøge kroppen på et mikroskopisk 

plan. De behandlingsmetoder der er tilgængelig i dag vidner om det store spring, der 

er sket fra datidens syn på menneskekroppen og de til tider tvivlsomme behandlinger, 

der var tilknyttet  til i dag hvor forskning har gjort det muligt, at kurere en enormt stor 

del af de sygdomme der eksisterer. Desuden er der indenfor feltet et konstant ønske 

om forbedre sig og skabe helbredelser i form af metoder, der samarbejder med 

kroppen og kurere sygdomme, der indtil nu ikke har været mulige. 

Dette undervisningsmateriale fremviser nogle punktnedslag i de store fremskridt, der 

er sket indenfor dette kæmpestore felt. 

 
Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i overskrifterne: 

• Udbedrelse og forbedrelse af kroppen, 

• Diagnostik og DNA 

• Fremtidens medicin. 

 

Undervisningsforløbet består af 3 film, hvor der arbejdes ud fra i de enkelte 

ovenstående overskrifter. I de 3 afsnit præsenteres man for et historisk indblik i forhold 

til det enkelte emne. Herefter bevæger vi os over i mere nutidige muligheder indenfor 

det enkelte felt og der afsluttes med et fremtidsperspektiv, hvor der gives bud på de 

mange medicinske muligheder , vi kan se frem til i fremtiden. 

I dette inspirationsmateriale findes forslag til det videre arbejde med filmene. 

Der gives et eksempel på en øvelsesopgave, der giver elevernes inspiration og træner 

deres forståelse indenfor hver af de 3 områder. 

De 3 film er en visuel introduktion, der arbejder på et redegørende niveau. 

Efter eleverne er blevet introduceret med emnet via filmene, gives der en ny øvelse til,  
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hvordan eleverne kan få deres nye viden i spil og samlet diskutere filmenes 

løsningsforslag til fremtidens mulige behandlingsmetoder. 

Formålet med filmene og øvelseseksemplerne er at kvalificere eleverne til at forstå og 

tage stilling til det medicinske felt og den enorme viden feltet indeholder. Desuden at 

vække interesse for det store forskningsområde det medicinske felt råder over. 

Undervisningsmaterialet henvender sig til 7.-‐9. Klassetrin og de yngste gymnasietrin og 

kan bruges som inspirationsmateriale for eleverne til at se muligheder indenfor et felt, 

hvor mulighederne er mange og fremtidsperspektivet helt unikt. 

Desuden kan materialet bruges som undervisningsforløb i forbindelse med en 

temagennemgang af menneskekroppen med afsæt i et historisk forløb, hvor der 

fremvises, hvor stor en forskel der er på nutidige behandlingsmetoder kontra datidens 

behandlingsmetoder. 


