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Kursusbeskrivelse

Ændret fra to dages kursus til et ét-dagskursus.
Naturvidenskabens ABC er udviklet som inspiration til undervisningen i naturfag (herunder natur/teknologi) i 1.-9. 
klasse. Undervisningen giver eleverne mulighed for at arbejde med 10 temaer gennem deres skoleliv og på den måde 
bygge oven på viden og færdigheder, de allerede har tilegnet sig. Eleverne får dermed en solid faglig ballast, en 
oplevelse af sammenhæng i naturfagsundervisningen og ikke mindst viden, der kan bidrage med løsninger på 
samfundsmæssige problemstillinger.
På kurset arbejder vi med fagfaglig indføring i de 10 temaer og dykker ned i den didaktiske progression. Du vil 
specialisere dig i et eller to temaer, som du efterfølgende kan afprøve i egen undervisning.
Til alle temaer præsenteres materialekasser, som du kan låne på CFU.
Mål

● Du får inspiration til naturfagsundervisning i 1.-9. klasse, som giver eleverne en faglig ballast og en oplevelse 
af sammenhæng i undervisningen.

●
Du får en fagfaglig indføring i Naturvidenskabens ABC’s 10 temaer og specialiserer dig i et eller to af dem.

Du bliver præsenteret for materialekasser fra CFU, som er velegnede til undervisningen i temaerne



Dagens indhold

9.00 Intro - Præsentation af deltagere og overordnet naturfagsdidaktik 

9.30 10 Erkendelser a´ 10 minutter

11.00 Intro til deltager-arbejde

11.30 Frokost

12.15 Temahæfter - CFU materialer - didaktisk design

13.00 Udarbejd eget forløb

14.30 Præsentation af eget forløb 

14.55 Tak for i dag



Naturvidenskab er almen dannelse

Naturforståelse

● Værdsætte og reflektere naturvidenskaben og teknologiens rolle i at løse 
udfordringer

Omverdensforståelse 

● Interesse og nysgerrighed til at lære mere i forhold til at forstå vores 
omverden

Selvforståelse

● Ansvarlighed overfor fascination af og kærlighed til naturen



Undervisningens tre dimensioner

Naturvidenskabens produkter

● Begreber, love, modeller - leverer redskaber til at analysere, forstå og påvirke 
naturen

Naturvidenskabernes arbejdsprocesser 

● Metoder, teknikker og procedurer - Veje til at finde svar på nye spørgsmål. 



Naturvidenskabens grundlæggende principper 

Viden er ikke absolut

● Beskriver det universielle og lovmæssige, som kan ændres når vidensgrundlaget ændres

Naturvidenskabelige teorier og modeller giver os viden om og indsig i naturen

● Viden skal holdes op mod tilgængelig ny viden. 

Det videnskabelige arbejde bør være objektivt 

● Sagligt, uafhængigt og aseret på undersøgelser

Bevidsthed om de videnskabelige valg. 



Kompetenceområder

Undersøgelse

● Stille spørgsmål, indsamle data, finde mønstre, fortolke, konkludere og vurdere

Modellering

● Forstå, forudsige og forklare naturen. Revidere og konstruere modeller

Perspektivering

● Forbinde naturfaglig viden til hverdagen og andre fag. Se nv. i historiske og kulturelle sammenhæng. 

Kommunikation

● Læse og producere naturfaglige tekster. Argumentere og forholde sig kritisk med naturfagliget belæg



Videnskabelig arbejdsmetode



De ti erkendelser

1. Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt 
2. Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system 
3. Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb 
4. Naturen er rig på biodiversitet 
5. Alt liv har udviklet sig gennem evolution 
6. Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres 
7. Alt i universet er opbygget af små partikler 
8. Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet 
9. Energien i universet er bevaret, og kan ændres fra en form til en anden 

10. Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i 
universet



Fælles mål



Erkendelse 1

Jordens ressourcer er konstante og indgår i kredsløb

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


Aktivitet

P og S bølger. Fjeder. 

Erkendelse 2 

Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system 



Erkendelse 3 

Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb

Earth system science - Jorden fungerer som et system der påvirkes af en forskellige typer af 
processer - fysiske, kemiske og biologiske. 

Den antropocæne acceleration - Ressourcer

Den menneskabte tidsalder: Tid 11.40

https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000005013/antropocaen---den-menneskeskabte-tidsalder?login=#


Erkendelse 4

Naturen er rig på biodiversitet

https://www.99arter.dk/undervisning/spil-banko-med-de-99-arter/


Erkendelse 5

El liv har udviklet sig gennem evolution

https://bigbangnaturfag.dk/docs/years/2018/slidesws2/GenstandsbaseretUndervisning.pdf


Erkendelse 6

Organismer består af celler - generne i dem kan både 
nedarves og ændres

https://www.youtube.com/watch?v=uXdzuz5Q-hs&list=PLOa8kTjPt-RqNn0NxIEB3TqeqBvRAM0Ze&index=3


Erkendelse 7

Alt i universet består af små partikler

Tegnestafet 

STOP





Erkendelse 8

Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i naturen

https://www.experimentarium.dk/tema/h-c-oersted-200-aar/


Erkendelse 9

Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra en 
form til en anden



Erkendelse 10

Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder 
af galakser i universet 

https://www.youtube.com/watch?v=yfWYXY85mBk


Frokost



Naturvidenskabens ABC i praksis

'Naturvidenskabens ABC' er udviklet som inspiration til naturfagslærere i 
1.-9. klasse - med det mål, at eleverne får en faglig ballast og en oplevelse af 
sammenhæng i undervisningen. 

På kurset får du en fagfaglig indføring i de 10 temaer og den didaktiske 
progression, og du vil specialisere dig i flere temaer, så du kan gennemføre 
undervisningen i egen klasse. 

Der findes materialekasser til alle temaer på CFU.



De ti inspirationsmaterialer

1: Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

2: Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system

3: Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb

4: Naturen er rig på biodiversitet

5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution

6: Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres

7: Alt i universet er opbygget af små partikler

8: Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet

9: Energien i universet er bevaret og kan ændres fra en form til en anden

10: Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet

https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-1
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-2
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-3
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-4
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-5
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-6
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-7
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-8
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-9
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-10


Didaktisk design - Sprogbaseret tilgang

Beverly Derewiankas Rocks in the Head - AVN



Didaktisk design - Undersøgelsesbaseret tilgang

https://www.ind.ku.dk/ubnu



Didaktisk design - STEM - Engineering tilgang



Temamagasinet IndBlik
1. Hav og klima i den antropocæne periode v. professor Katherine Richardson, KU

2. Systemtænkning i vedvarende energi v. professor Brian Vad Mathiesen, AAU

3. Det store ukendte: mørkt stof v. astro- og partikelfysiker Mads Toudal Frandsen, SDU

4. Bæredygtigt bygningsdesign og boformer i fremtidens byer v. civilingeniør og ph.d. Steffen Petersen, AU

5. Fedtceller, gener og livets kode v. Molekylærbiolog professor Susanne Mandrup

6. Biodiversitet som grundlag for natur og menneskeliv v. Professor Carsten Rahbek

7. Genskabte vådområder og rent ferskvand v. Professor og ph.d. Brian Kronvang

8. Virus fra dyr – et livsvilkår for mennesker v. Ph.d. og postdoc Pia Ryt-Hansen

9. Mennesket i det teknologiske samfund v. Professor Maja Horst

10. Naturen set fra rummet v. Professor John Leif Jørgensen

https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/hav-og-klima-i-den-antropocaene-tidsalder?b=t5-t1580
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/systemtaenkning-i-vedvarende-energi?b=t5-t1580
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/moerkt-stof?b=t5-t1580
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/baeredygtigt-bygningsdesign-og-boformer?b=t5-t1580
https://www.snliskyen.dk/Molekyl%C3%A6rbiolog%20professor%20Susanne%20Mandrups
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/biodiversitet-som-grundlag-natur-og-menneskeliv?b=t5-t1580
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/genskabte-vaadomraader-og-rent-ferskvand?b=t5-t1580
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/virus-fra-dyr-et-livsvilkaar-mennesker?b=t5-t1580
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/mennesket-i-det-teknologiske-samfund?b=t5-t1580
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/naturen-set-fra-rummet?b=t5-t1580


Naturfagsstrategien

https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien


Erkendelse 2 

Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system 


