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Liv & Magt er en tværfaglig lærebog, der fra en bioetisk synsvinkel sætter videnskabens resultater til debat.
Bogen berører en række fundamentale spørgsmål om mennesket og naturen, vores syn på magt og teknologi
og vores frygt og håb for fremtiden. Bogen består af en introcase om medicinsk forbedring af mennesker, to
indførende kapitler om bioetik og videnskabsteori og seks cases med tilhørende elevaktiverende opgaver og

forslag til videre læsning og relevante websites.
De seks cases er:

Cyborgs
Fosterdiagnostik

Genmodificerede dyr
Stamceller

Nanoteknologi
Genmodificerede planter

Liv & Magt er skrevet af Ulrik Becker Nissen ogMickey Gjerris. Begge er lektorer i bioetik ved
henholdsvis Aarhus og Københavns Universitetet og har mange års erfaring med undervisning, formidling og
forskning i bioetiske problemstillinger. Bogen er velegnet til undervisning i almen studieforberedelse (AT)

inden for fagene biologi, religion og filosofi.
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