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Natur, mennesker 
og samfund påvirker 
hinanden gensidigt
Kan man betragte mennesket og naturen hver for sig? 
Ikke hvis man skal forstå, hvordan begge dele udvikler 
sig. Hjælp dine elever til at forstå samspillet mellem 
natur, mennesker og samfund.

Grundskole

http://astra.dk
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Erkendelse 1
Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Fag Natur/teknologi Geografi

Klassetrin Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin

Undersøgelse Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 
Eleven har viden 
om faktorer 
til at beskrive 
naturområder.

Eleven kan 
undersøge 
naturgrundlagets 
betydning for 
menneskers 
levevilkår. Eleven har 
viden om muligheder 
for udnyttelse af 
naturgrundlaget.

Modellering Eleven kan 
anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 
Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller.

Eleven kan med 
modeller vurdere 
betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer 
i levevilkår og 
naturudnyttelse. 
Eleven har viden 
om begrebet 
bæredygtighed.

Perspekti- 
vering

Eleven kan fortælle 
om ressourcer 
fra hverdagen. 
Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen.

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden.

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov for 
og udvikling af et 
produkt. Eleven 
har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden.

Eleven kan beskrive 
interesse-
modsætninger 
i menneskers 
forvaltning af 
naturen lokalt 
og globalt. 
Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn.

Eleven kan beskrive 
interesse-
modsætninger 
ved udnyttelse af 
naturgrundlaget. 
Eleven har viden 
om interesser 
knyttet til energi, 
råstofudvinding 
og bæredygtig 
naturudnyttelse.

Introduktionsfilm
På naturvidenskabens-abc.dk finder du link til en 
introduktionsfilm, der helt kort introducerer erkendelsen 
for eleverne. Filmen varer cirka to minutter og findes i to 
udgaver: én til indskoling/mellemtrin og én til udskoling/
ungdomsuddannelser.       

Erkendelsen relaterer sig til følgende indhold fra Fælles Mål
Erkendelsen relaterer sig til disse vejledende færdigheds- og vidensmål.

Erkendelse 1
Natur, mennesker og samfund  
påvirker hinanden gensidigt
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Til undervisning i indskolingen 
kan du med fordel benytte 
dig af spørgsmålene til højre. 
Spørgsmålene knytter sig til 
erkendelsen og giver eleverne 
mulighed for at undersøge 
samspillet mellem naturen og 
mennesket.

 
 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål:

• Hvilke dele består en 
burger af, hvor kommer 
de enkelte dele fra, og 
hvordan kan vi gøre en 
burger mere lokal? 

• Hvordan ville vores 
klasseværelse se ud, hvis 
der ikke var opfundet nogle 
teknologier? 
 

 
 

• Hvilke teknologier bruger 
du til dagligt? (P) 
 

Erkendelse 1
Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Filmen i undervisningen
Filmen introducerer helt overordnet erkendelsen  til eleverne. 
Derfor er det oplagt at anvende filmen som introduktion til et undervisningsforløb inden for det, 
erkendelsen drejer sig om. Du kan også vælge at vise filmen som afslutning og afrunding på 
et undervisningsforløb. Nedenfor har vi samlet en række spørgsmål, der kan give idéer til din 
undervisning. Nogle af dem er fra progressionsbeskrivelserne (P), hvor du også finder bud på 
begreber, der kan være omdrejningspunkter for undervisningen på de enkelte trin. 

Indskoling

Til undervisning på 
mellemtrinnet kan du 
med fordel benytte dig 
af spørgsmålene til højre. 
Spørgsmålene knytter sig til 
erkendelsen og giver eleverne 
mulighed for at undersøge 
hvorledes menneskelig 
produktion påvirker 
naturgrundlaget.

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål: 

• Hvad er forskellen på din 
hverdag og hverdagen for 
et barn fra et fattigt land, og 
hvorfor er der forskel? (P) 

• Hvilken betydning har 
det for markerne og 
for høstudbyttet om 
man dyrker markerne 
konventionelt eller 
økologisk? 

• Hvilke teknologier til 
transport kan man benytte 
på vej til skole - og på ferie? 
Hvilke transportformer 
er mest bærerdygtige at 
benytte på vej til skole/ferie 
og hvorfor?

Mellemtrin

http://astra.dk
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Til undervisning i udskolingen 
kan du med fordel benytte 
dig af spørgsmålene til højre.  
Spørgsmålene knytter sig til 
erkendelsen og giver eleverne 
mulighed for at undersøge, 
hvorledes menneskelig 
produktion påvirker 
livsbetingelser og levevilkår 
andre steder i verden.

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål: 

• Dansk landbrug importerer 
hvert år 50.000 tons 
fosfor. Hvor kommer 
det fra, hvordan er 
forsyningssikkerheden i 
fremtiden, og hvordan kan 
fosfor i dansk landbrug 
gøres mere bæredygtig?  

• Hvordan ser produktionen 
ud af en T-shirt fra 
bomuldsmarken til din 
butik, og hvilke muligheder 
er der for at gøre T-shirts 
mere bæredygtige? 

• Hvilke muligheder har vi for 
at gøre vores skole/by mere 
bærerdygtig, og hvilken 
betydning har det for os nu 
og i fremtiden? 

• Hvor kommer råstofferne 
i jeres mobiltelefoner fra, 
og hvilke problemstillinger 
knytter der sig til disse 
råstoffer?

For at svare på dette skal 
eleverne have en god 
forståelse af begreberne: 

• Klimaforandringer
• Økologi
• Grænser for vækst
• Globalisering
• FN’s verdensmål

Udskoling

Erkendelse 1
Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Prøv også... 

• Hele Verden i skole - FN’s verdensmål 
astra.dk/tildinundervisning/hele-verden-i-skole-fns-verdensmaal 

• Plast som materiale og plastforurening 
astra.dk/tildinundervisning/plast-materiale-og-plastforurenings-indvirkning-paa-miljoeet 

• Insekter med fremtid i 
astra.dk/tildinundervisning/insekter-med-fremtid-i 

• Isolering med fremtid i 
astra.dk/tildinundervisning/isolering-med-fremtid-i 

• Algeinnovation 
astra.dk/tildinundervisning/algeinnovation 

• Forløb og materialer om bærerdygtig udvikling 
astra.dk/ubu/undervisningsmaterialer

Få mere viden om erkendelse 1 på naturvidenskabens-abc.dk, hvor du også 
finder link til Naturvidenskabens ABC, en pixi-udgave af naturvidenskabens 
ABC, de nyudviklede progressionsbeskrivelser, undervisningsforløb og meget 
mere inspiration til din undervisning. 
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