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Diskussionsopgave ti l  f i lmene om Menneskets Fantastiske Fremtid. 

I denne øvelse skal eleverne diskutere og udveksle ideer til fremtidens 

behandlingsmetoder og forskningsfelter. Diskussionen skal tage udgangspunkt i et 

samfundsmæssig perspektiv, hvor de overvejer både positive og også eventuelt negative 

konsekvenser af forskningen indenfor det medicinske felt. 

 

Forberedelse ti l  læreren 

Filmene og den redegørende øvelse har givet eleverne viden til at kunne forholde sig til 

og diskutere fremtidige behandlingsmetoder. Forslaget til diskussion af de 3 film bygger 

på en øvelse, der ligger op til at alle elever skal tage stilling til problemstillingerne og 

udveksle deres meninger og holdninger omkring den medicinske udvikling. De 

nedenstående forslag til diskussion kan selvfølgelig suppleres. 

I eksemplerne nedenfor er der lagt fokus på, at der ikke nødvendigvis kun er positive 

virkninger i kølvandet på det store medicinske fremskridt. Der er også store 

samfundsmæssige konsekvenser der skal overvejes i fremtiden. 

De enkelte diskussionsspørgsmål er ikke alle henvendt til hele målgruppen og der kan 

være enkelte, der eksempelvis henvender sig til den lidt ældre del af målgruppen. 

 

Diskussionsøvelse 

• Eleverne opdeles i grupper af fire. 

• Eleverne cirkulerer rundt i klassen og finder en makker og de danner et par. 

• Læreren stiller et spørgsmål der samler op på de 3 films problemstillinger og ligger op til 

diskussion. 

• Se forslag til diskussionsoplæg nedenfor. 

• I par diskuterer eleverne spørgsmålet og noterer deres fælles kommentarere ned på 
papir. 

• Øvelsen kan evt. fortsætte med at eleverne finder en ny partner og diskuterer det  
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samme spørgsmål igen. Herved hæves sværhedsgraden og tvinger eleverne til at få flere 

vinkler på diskussionen. 

• Eleverne går til slut tilbage til deres oprindelige grupper med deres notater og skal nu 

diskutere sig frem til deres fælles bedste bud eller løsningsforslag på 

diskussionsoplægget. 

• Læreren kan vælge at lave en fælles opsamling, så grupperne får delt deres bedste bud 

med resten af klassen. 

• Øvelsen kan starte forfra med nye diskussionsspørgsmål. 

 
Eksempler på diskussions spørgsmål 

1. I kølvandet på filmene diskutér, hvilke muligheder vi kan se i fremtiden – brainstorm 

gerne om muligheder filmen ligger op til, men ikke nødvendigvis uddyber. 

2. Diskuter om fremtidens muligheder udelukkende er godt – eller 

kan der være konsekvenser, man skal have for øje? 

3. Hvad er konsekvenserne af, at vi kan blive uendeligt gamle? 

4. Kan der skabes økonomisk skævhed/polarisering i kølvandet på eksempelvis 

genbehandlinger? Eksempelvis hvis der er brugerbetaling på genbehandlinger, 

der gør folk smukke og kloge. 

5. Hvem bærer ansvaret for at sætte grænser for de mange fremtidige muligheder 

den medicinske forskning bringer – skal staten lovgive om det – er det op til hvert 

enkelt individ – eksempelvis hvis det nu bliver muligt at genbehandle fostre, så 

alle mindre skavanker såsom flyveører kan rettes inden de fødes, skal det så være 

lovligt eller er det op til det enkelte forældrepar at bestemme? 

6. Kan et fremtidigt samfund blive dovent, hvis der opfindes behandlinger, der 

løser livstilsproblemer såsom fedme, rygerlunger – bliver det for nemt at leve? –  
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og er det i orden at det bliver nemt? 

7. Diskuter hvad der ville ske hvis det medicinske fremskridt henholdsvis; 1) stoppede 

nu og der ingen forbedringer skete, 2) fortsætter med samme hastighed som de 

sidste 50 år eller 3) bliver accelereret således at hvad vi troede var muligt om 100 år 

bliver muligt om bare 15-20 år. 


