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Natur, mennesker 
og samfund påvirker 
hinanden gensidigt

Ungdomsuddannelse

Mennesker påvirker naturen. Der findes ikke et sted 
i den danske natur, hvor menneskets indflydelse 
ikke er synlig. Faktisk findes der ikke et eneste 
sted på planeten, hvor mennesket ikke har sat sit 
spor. Vi skal derfor finde bæredygtige løsninger, 
så vi ikke forurener naturen med giftige stoffer. Det 
kræver smarte løsninger inden for både teknik, 
naturvidenskab, økonomi og samfundsvidenskab. 

Heri finder du inspiration til, hvordan erkendelse 1 
kan behandles i undervisningen, og hvordan den kan 
indgå i forskellige fag. 

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

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 binder an til følgende indhold fra læreplanerne

Erkendelse 1
Natur, mennesker og samfund  
påvirker hinanden gensidigt

Biologi

Økologi:
• Samspil mellem arter og deres omgivende miljø.

Bioteknologi

Økologiske grundbegreber
• Energistrømme og produktion, eksempler på samspil mellem arter og deres omgivende miljø.

Geovidenskab
Produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag:
• Betydning for mennesker og samfund lokalt og globalt.

Naturgeografi

• Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og 
samfund

• Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og 
produktionsmønstre

• Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
• FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
• Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse og deres betydning for menneskelivet

http://astra.dk
http://astra.dk/naturvidenskabens-abc
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Her følger ideer til, hvilke problemstilling der kan 
undersøges i forbindelse med denne erkendelse.
Problemstillingerne kan behandles enkeltvis eller 
stykkes sammen til at besvare en overordnet 
problemformulering.
Eleverne kan med fordel sættes til at undersøge 
problemstillingerne på egen hånd. 

• For at sikre livsvilkårene for planter, dyr 
og mennesker i fremtiden bliver vi nødt 
til at vælge bæredygtige løsninger, men 
hvad er en bæredygtig løsning? Find 
eksempler på grønne løsninger, som for 
eksempel fødevareproduktion, transport 
og energiproduktion, og undersøg hvilke 
udfordringer, de har med bæredygtighed. 

• Hvad skal der til for, at vi bliver bæredygtige? 
Hvilke problemer skal vi have løst, og hvad 
er de største udfordringer? 

• Hvilke konsekvenser for Jordens klima vil det 
have, hvis det lykkes Danmark at leve op til 
klimaloven og reducere udledningen af CO2 
med 70% inden 2030?

 

Problemstillinger fra progressionsplanen 

• Hvorfor smelter indlandsisen? 

• Hvad er fordele og ulemper ved 
nitratgødning?   

• Hvordan påvirker klimaforandringer 
menneskers migration? 

• Hvad kan naturvidenskab og teknologi løse 
af problemer, og hvad kan de umiddelbart 
ikke løse?

Erkendelse 1
Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

Problemstillinger

Filmen i undervisningen

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.     

Filmen introducerer erkendelsen helt 
overordnet til eleverne. 
Derfor er det oplagt at anvende filmen som 
introduktion til et undervisningsforløb inden for 
erkendelsesområdet. Du kan også vælge at 
vise filmen som afslutning og afrunding på et 
undervisningsforløb. 

 

Se filmen sammen eller lad eleverne sidde 
med den hver for sig med mulighed for 
at se filmen i eget tempo. Giv eventuelt 
eleverne et par spørgsmål at forholde sig 
til. Spørgsmålene må gerne være nogle, der 
skal arbejdes mere detaljeret med senere, 
men som eleven skal forholde sig til, med 
den viden eleven har ved forløbets start. 
Spørgsmålene kunne for eksempel være 
nogle af de problemstillinger, der er listet 
herunder.

Inspiration til anvendelse i undervisningen

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

Prøv også... 

• Geoengineering - det teknologiske klimafix 
geoengineering-det-teknologiske-klimafix 

• Nordisk landbrug i en meget varmere verden 
cres-centre.net/fileadmin/user_upload/DKC/CRES/VJ_3_14_s117_133_T10_T12.pdf 

• Fremtidige klimaforandringer i Danmark 
dmi.dk/nyheder/2014/fremtidige-klimaforandringer-i-danmark/ 

• Nitrat i det danske grundvand 
geocenter.dk/wp-content/uploads/2018/07/Geoviden_4_2014.pdf 

• Grundvandet i en ny klima-tid 
geocenter.dk/wp-content/uploads/2019/06/Geoviden_2_2019_samlet-1.pdf 

• CO2 lagring i undergrunden 
geocenter.dk/nyheder/geoviden-om-co2lagring/

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. 

http://astra.dk
http://geoengineering-det-teknologiske-klimafix
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