Fagteamets
refleksionsværktøj til
Naturvidenskabens ABC
Først kom hele den store Naturvidenskabens ABC
og en EMU-side med en beskrivelse af ABC’en,
så kom PIXI-versionen, og nu lanceres et stort
undervisningsunivers med inspiration til grundskole,
gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser
som en del af astra.dk.

Herunder findes en kort introduktion til
Naturvidenskabens ABC, og på næste side findes
forslag til refleksionsspørgsmål for fagteamet.

Naturvidenskabens ABC
Naturvidenskabens ABC er skrevet af fageksperter
fra universiteter i Danmark og består af tre kapitler.
Kapitel 1
• Naturvidenskabens rolle i samfundet
• Naturvidenskabelig metode og praksis

Kapitel 3
• Ubesvarede naturvidenskabelige spørgsmål
• Aktuelle problemstillinger og dilemmaer,
som samfundet står overfor, og som kræver
naturvidenskabelig viden, indsigt og forskning.

Kapitel 2
• De 10 vigtigste naturvidenskabelige erkendelser
• Centrale videnskabspersoner i forhold til de
enkelte erkendelser
• Udvalgte cases, der eksemplificerer, hvor
erkendelserne optræder i samfund og
hverdagsliv

Inspirationspakker
I tillæg til Naturvidenskabens ABC har Børne- og
Undervisningsministeriet sammen med Astra - Det nationale
naturfagscenter udviklet inspirationspakker til de 10 erkendelser.
Inspirationspakkerne består af:
1. En introduktionsfilm
04
2. En film med en ung dansk forsker
3. En progressionsbeskrivelse med begreber, delerkendelser og
centrale spørgsmål for indskoling over mellemtrin og udskoling til
ungdomsuddannelserne
4. Eksemplariske undervisningsforløb (publiceres løbende).
Progressionsbeskrivelse
for erkendelse

Naturen er rig på
biodiversitet

Mellemtrin
Delerkendelser
Der er mange forskellige arter af levende
organismer, og de påvirker hinanden.
Gennem Jordens historie er arter opstået, nogle
er uddøde, og forskere opdager stadig nye
arter.

Big-rig
naturen

Menneskers aktivitet påvirker ofte antallet af
arter i et område, og nogle arter er i dag truede
og risikerer at uddø.

Udskoling
Delerkendelser

Find forskelle og ligheder mellem bi
hvepse og “wannabees”

Levende organismer kan opdeles i bl.a. planter,
dyr, svampe og bakterier, og der fndes mange
forskellige arter inden for hvert rige.

Tal sammen om: På hvilken måde adskiller insekterne sig fra hinanden, og på hvilke
de ens?

Indskoling
Delerkendelser

Inden for et afgrænset område er der forskellige
dyr, planter og svampe.
Dyr og planter lever mange forskellige steder.

I et økosystem lever organismer i samspil med
hinanden og med de ikke-levende faktorer.

Almindelig gedehams (hveps)

Dobbeltbåndet svirreflue

Foto | A photo of a flying Vespula vulgaris in Northern Germany and
released under GNU FDL (c) by Soebe licenced under CC BY-SA 3.0

Foto | A hoverfly (Episyrphus balteatus) on a Hebe sp. flower (c) by
Alvesgaspar is licensed under CC BY-SA 3.0

Jordhumle

Havehumle

Honning

Når mennesker påvirker levesteder og dermed
arter, påvirker det hele økosystemer og dermed
biodiversitet.
Forandring i biodiversitet er tidligere
sket uden menneskers påvirkning (de
fem masseuddøener), men skyldes i dag
overvejende menneskelig aktivitet.

Ungdomsuddannelse på niveau C-B-A
Delerkendelser

Foto | Pixabay.com

Pragtbuks

Jo fere forskellige økologiske nicher der er i en
biotop, jo højere biodiversitet.
Ungdomsuddannelse
inklusiv 10. kl. på niveau F-E-D
Delerkendelser
Økosystemer med høj biodiversitet er mere
modstandsdygtige over for påvirkninger som
eksempelvis sygdomme, klimaforandringer eller
næringsstofpåvirkning.

naturvidenskabens-abc.dk

Arealanvendelse, dyrkningsmetoder og
teknologisk udvikling har betydning for
biodiversitet.
Konkurrence fra invasive arter truer biodiversitet.
Når arter forsvinder, mindskes mulighederne
for at opdage nye ingredienser til fremtidige
produkter (bl.a. medicin).

Genetisk variation i en population gør arten
robust i forhold til ændringer.
Naturlig succession medfører, at artsantal i et
biotop vil forandres over tid.
Faldet i biodiversitet sker nu med så stor hast, at
vi kan betragte det som en 6. masseuddøen.
Valget af klimaindsats, naturpleje og
naturforvaltning er afgørende for biodiversitet
både lokalt og globalt.
Når stabiliteten i økosystemer påvirkes, kan det
have betydning for alle levende organismer
inklusiv mennesker lokalt og globalt.

Foto | Peder Størup og 15. Juni Fonden
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Foto | Garden bumblebee (Bombus hortorum) on the common
toadflax (Linaria vulgaris). Valingu, Northwestern Estonia (c) by Ilfar
licenced under CC BY-SA 4.0

Blåhatjordbi

Foto | Peder Størup og 15. Juni Fonden

Stor humle
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Fem forslag til områder, I kan
drøfte i fagteamet
1. Samspil med eksisterende strategiske indsatser
På hvilke måder kan Naturvidenskabens ABC
spille sammen med jeres eksisterende eller
ønskede indsatsområder i naturfagene på skolen?
Find jeres egne indsatsområder frem i fx skolens
naturfagshandleplan og hold dem op imod de
formulerede formål for Naturvidenskabens ABC.
2. Fagsprog
Hvordan kan Naturvidenskabens ABC være med
til at skabe en fælles forståelse af elevernes
tilegnelse af fagbegreber, evt. ud fra de centrale
begreber i progressionsbeskrivelserne? Se
grundskolematerialerne og diskutér fx de
centrale begreber i materialet i forhold til de
begreber, der optræder i jeres sædvanlige
undervisningsmaterialer.
3. Inspiration til og udvikling af undervisning
Hvordan kan Naturvidenskabens ABC understøtte
og inspirere eksisterende undervisningsforløb
og projekter? Tænk på undervisningen i
fagene, på de fælles undervisningsforløb i fx
udskolingen, på de naturfaglige forløb i natur/
teknologi og andre forløb på langs eller tværs af
jeres fag og klassetrin. Brug de eksemplariske
undervisningsforløb (se eksempel).
4. Progression
Hvordan kan progressionsbeskrivelserne bruges
af fagteamet til en drøftelse og visualisering
af faglige sammenhænge, så den røde tråd
i undervisningen bliver synlig? Hvordan kan
progressionsbeskrivelserne bruges som redskab
til dialog med ungdomsuddannelser? Se
progressionsbeskrivelserne.
5. Forskere i undervisningen
Hvordan kan forskerfilmene anvendes som
inspiration til naturfagsundervisningen, og hvilken
betydning har det for undervisningen, når der
inddrages rollemodeller og aktuelle perspektiver?
Find forskerfilmene i fx grundskolematerialerne.
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