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Tema: ’Din geniale krop: Barndom’ 
 

Kroppen er fantastisk. Takket være videnskaben ved vi nu mere om kroppen end nogensinde før.  

Men hvordan påvirker vores moderne livsstil egentlig vores geniale krop? Og hvordan ser fremtiden ud for 

vores krop og hjerne? 

DR Ligetils tema ser nærmere på vores geniale krop i de næste par uger. Temaet er baseret på DR's nye 

serie ’Din geniale krop’, der handler om kroppens udvikling fra nyfødt til gammel.  

Temaet udkommer i fire dele. Denne første del handler om barndommen. Du kan se første del af 

programmet her, hvis du har lyst: https://www.dr.dk/tv/se/din-geniale-krop/-/din-geniale-krop-1-4  

Vi har belyst temaet fra flere forskellige vinkler, og vi håber, at artiklerne vil sætte gang i mange gode 

samtaler blandt kursisterne. 

 

Om målgruppen 

Temaet henvender sig primært til danskuddannelse 2, niveau 4-6. Men det kan også bruges på 

danskuddannelse 3, modul 3-6. 

 

Temaets indhold 

’Din geniale krop: Barndom’ består af fire elementer: en artikel med video og tre grafiske artikler.   

 

Din geniale krop: Barndom: Man kan med fordel bruge denne artikel som indledning til temaet. Artiklen 

fortæller blandt andet, hvad der sker i kroppen under barndommen. Der er også en video, hvor man kan se, 

hvordan et foster udvikler sig.  

 

Sådan ser verden ud med en babys øjne: Artiklen er en grafisk fortælling, der handler om, hvordan babyers 

syn bliver udviklet. Man kan også blive klogere på, hvad og hvor meget babyen kan se.  

 

BILLEDER Sådan ser vores bakterier ud: Artiklen er en grafisk fortælling, hvor man kan lære om de 

bakterier, der hjælper mennesket.  

 

Sådan får du bedre sæd: Artiklen er en grafisk fortælling, der handler om, hvordan mænds sædkvalitet har 

udviklet sig. En forsker fortæller også, hvad man kan gøre for at få bedre sæd.  

 

https://www.dr.dk/tv/se/din-geniale-krop/-/din-geniale-krop-1-4
https://www.dr.dk/ligetil/din-geniale-krop-barndom
https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/babysyn
https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/voresbakterier
https://www.dr.dk/interaktiv/webfeature/bedresaed
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Opgaver 

Til hver artikel er der produceret opgaver, som træner kursisternes læseforståelse og formuleringsevne. 

Der er i alt 5 opgaver til denne del af temaet. Opgaverne kan laves hver for sig.  

• Der er opgaver, som tjekker kursisternes læseforståelse og lægger op til samtale.  

• Der er små lytteøvelser, der knytter sig til lydfil og videoklip. 

• Der er opgaver, som udvider kursisternes ordforråd. 

• Der er små skriveøvelser med udgangspunkt i emnet. 

 

God fornøjelse med temaet! 

Redaktionen på DR Ligetil 


