
10  grundlæggende  naturvidenskabelige  erkendelser 
Anbefalinger  fra  ekspertgruppen  

Naturvidenskabens  ABC 



  

 
  

   

    

  

 

 

 

 

  
  

   
  

   

   
 

     

NATURVIDENSKABENS ABC 

Et solidt 
naturvidenskabeligt 
fundament 

• Naturvidenskab 
er almen dannelse 

• Naturvidenskab kan løse 
problemer i komplekse 
systemer og samfund 

• Metoder og principper i 
naturvidenskab 

• Naturvidenskab løser 
og skaber problemer 

UNDERVISNINGENS 
TRE DIMENSIONER 

• Naturvidenskabens 
produkter 

• Naturvidenskabens 
arbejdsprocesser 

• Naturvidenskaben som 
en samfundsmæssig 
institution 

NATURVIDENSKABENS 
GRUNDLÆGGENDE 
PRINCIPPER 

• Viden er ikke absolut 
• Det videnskabelige 

arbejde bør være objektivt 

• Bevidsthed om de 
videnskabelige valg 

FOTO: Jens Astrup / Københavns Universitet 



 
  

 
  

 

 

    
 

   
   

 

    
 

  
    

    
    

   

     
      

  

 
 

10 grundlæggende 
naturvidenskabelige erkendelser 

1. Natur, mennesker og 
samfund påvirker hinanden 
gensidigt 

2. Jordens overflade og klima 
udgør et dynamisk system 

3. Jordens ressourcer er 
begrænsede 

4. Naturen har høj grad af 
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, men kan ændres fra 
en form til en anden 

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



 
  

ERKENDELSE 1 

Natur, mennesker 
og samfund påvirker 
hinanden gensidigt 



 
   

 
 

 
 

  

    
  

 

  
  

  
 

 
  

 

 

  

 
  

    

   

 

 

    
     

ERKENDELSE 1 
Natur, mennesker og samfund 
påvirker hinanden gensidigt 

KERNEFAGLIGE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Grænser for menneskets 
aktiviteter og væksten i 
samfundet 

• Menneske- og 
samfundsskabte 
klimaforandringer og 
drivhusgassernes effekt 

• Globalisering og lokalt aftryk 

• Planlægning og forvaltning 

YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Migration grundet 
klimaændringer og 
fattigdom 

• Havstigninger og risiko 
for oversvømmelser 

• Optøning af 
permafrostjorde og 
øget vegetationsdække 

• Udslip af metangas 

• Klimaforandringer og 
fødevareproduktion 

• Urbaniseringens 
konsekvenser for 
urbane såvel som rurale 
områder 
• Byers betydning for 

ressourceefterspørgsel 

• Global efterspørgsel af 
fødevarer 

• Fremtidens 
arealanvendelse 
• Økosystemtjenester 

MODEL: Johan Rockström / Stockholm Resilience Centre 
INFOGRAFIK: Tobias Scheel Mikkelsen / WhatWeDo · FOTO: iStock 



 
 

  

 

    
  

   

ERKENDELSE 1 
Natur, mennesker og samfund 
påvirker hinanden gensidigt 

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Eunice N. Foote (1819-1888) 

• Jared Diamond (1937-) 

• Fritz Haber (1868-1934) 

• Walter Christaller (1893-1969) 

FOTO: Alamy Stock Photo Jared Diamond 



 
   

 

ERKENDELSE 2 

Jordens overflade 
og klima udgør et 
dynamisk system 



 

 

    
  

 

 
  

  

 
  

 

    
  

 

  

   
 

 

 
   

  

 

ERKENDELSE 2 
Jordens overflade og klima 
udgør et dynamisk system 

KERNEFAGLIGE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Globale havstrømme 

• Vandets kredsløb 

• Jordbundens 
sammensætning 

• Pladetektonik 

YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Vegetationsdækkets 
påvirkning af 
næringsindhold i jorde 

• Ændret arealanvendelse 
og lokale klimaforhold 

• Stigende 
havtemperaturers 
betydning for livet i 
havet og klimaet 

• Jordens kerne 

• Dannelse af bjergarter 

• Istidens betydning for 
landskabets dannelse 
• Ørkenspredning 

• Geologisk kortlægning 
af undergrunden og 
dens mineraler 

INFOGRAFIK: Tobias Scheel Mikkelsen / WhatWeDo 



 
 

  

  

  

   

    
  

  

ERKENDELSE 2 
Jordens overflade og klima 
udgør et dynamisk system 

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Inge Lehmann (1888-1993) 

• Alfred L. Wegener (1880-1930) 

• Alexander Von Humboldt 
(1769-1859) 

• Niels Steensen 1638-1686) 
- Også kendt som Nicolaus Steno 

Inge Lehmann FOTO: Allan Moe / Scanpix 



 
 

ERKENDELSE 3 

Jordens ressourcer 
er begrænsede 



  
  

 
    

     

 
  

   
  

 
 

 

   
   

   

 

  
 

   
    

 

   
    
 

   
   
 

  

  
   

  

  

       

ERKENDELSE 3 
Jordens ressourcer 
er begrænsede 

KERNEFAGLIGE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Undersøgelser der førte 
til erkendelse af klima-
forandringen 

• Ny naturvidenskabelig viden 
og teknologi kan reducere 
udledninger og give mere lige 
adgang 

• Industrialisering, 
teknologiudvikling og 
befolkningsvækst førte til 
øget udledning af 
drivhusgasser 

YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Kortlægning og ændring 
i brug af Jordens 
ressourcer, fossile og 
fornybare 

• Olie- og 
bioraffineringsprocesser 

• Vandteknologi 

• Udviklingen af 
forbrændingsmotoren 
og af power 
transmission fra sol og 
vind energi 

• Udvikling af kemiske 
pesticider og af nye, 
biologiske plante-
beskyttelsesmetoder 

• Teknologi til udvinding 
af solenergi, vindenergi 
og geotermi 
• Entropi og bioøkonomi 

• Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change, der startede 
den globale 
vidensgenereringsproce 
s i forbindelse med 
klimaforandringer 

• Great Acceleration Graf 

FOTO ØVERST: Doug Clark / University of Washington · FOTO NEDERST: iStock 
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ERKENDELSE 3 
Jordens ressourcer 
er begrænsede 

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Wallace Smith Broecker 
(1931-2019) 

• Frances H. Arnold (1956-) 

• Norman Borlaug (1914-2009) 

• Dorthe Dahl-Jensen (1958-) 

FOTO: Københavns Universitet Dorthe Dahl Jensen 



   
 

Naturen har høj grad 
af biodiversitet 

ERKENDELSE 4 



  

  
  

 
   

 

   
 

 

  

  

 
  

  

  

   

 
  

 
  

 
  

 
 

    
  

     

ERKENDELSE 4 
Naturen har høj grad 
af biodiversitet 

KERNEFAGLIGE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Mennesket påvirker 
biodiversiteten 

• Biodiversitet har betydning 
for menneskets sundhed 

• Biodiversiteten har 
indflydelse på hvordan 
økosystemer fungerer 

YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Klassificering af arter 

• Det fylogenetiske træ 

• Tidligere masseuddøens 
betydning for 
biodiversitet 

• Dokumentation af 
biodiversitet 

• Beregning af 
biodiversitet 

• Hastigheden af arters 
uddøen 
• Invasive arters 

betydning for 
biodiversitet 

• Mikroorganismers 
betydning for 
biodiversitet 

• Klimaforandringers 
betydning for 
biodiversitet 

• Genetik som middel til 
at forstå biodiversitet 

• Big data som middel til 
at analysere 
biodiversitet 

INFOGRAFIK: Tobias Scheel Mikkelsen / WhatWeDo 



 
 

   

  

 

   
 

   

ERKENDELSE 4 
Naturen har høj grad 
af biodiversitet 

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Carl von Linné (1707–1778) 

• Edward O. Wilson (1929-) 

• Wangari Maathai (1940-2011) 

• Sylvia Earle (1935-) 

FOTO: Michael Shapiro / michaelshapiro.net Sylvia Earle 

https://michaelshapiro.net


   
 

ERKENDELSE 5 

Alt liv har udviklet sig 
gennem evolution 



  
 

  
 

 

 
 

 

   
 

  

 
  

  

     

ERKENDELSE 5 
Alt liv har udviklet sig 
gennem evolution 

KERNEFAGLIGE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Evolutionstræer 

• Mennesket har en 
lang evolutionshistorie 

• Naturlig selektion 

YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Hovedbegivenheder i 
livets historie 

• Artsdannelse 

• Seksuel selektion 

• Tilpasning 

• Samspil mellem biologi, 
geologi og klima 

• Dateringsmetoder 
• Bevidsthed og 

kommunikation 

• Konvergens 

• Epigenetik 

• Genetiske mutationers 
rolle i sundhed 

• Den sjette 
masseuddøen 

INFOGRAFIK: Tobias Scheel Mikkelsen / WhatWeDo · FOTO: Alamy Stock Photo 



 
 

  

  

  
 

  

ERKENDELSE 5 
Alt liv har udviklet sig 
gennem evolution 

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Mary Anning (1799-1847) 

• Charles Darwin (1809-1882) 

• Julian Huxley (1887-1975) 

• Jane Goodall (1934-) 

FOTO: Alamy Stock Photo Jane Goodall 



   
 

 
 

ERKENDELSE 6 

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



 

   
     

  

 

  

   
 

    
   

  
  

  

   

   
    

   
  

   
 
   
  

 
  
  

  

    
    

ERKENDELSE 6 YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER Organismer består af celler 

– generne i dem kan både • Kloning og designer-
babyer 

nedarves og ændres 
• Studiet af genetiske 

mutationer, som 
inspiration til ny viden 
om sygdomme og 
medicin KERNEFAGLIGE 

NEDSLAGSPUNKTER • Cancer og 
immunsystemet som 

• Arvemateriale kur mod cancer 

• Vaccinernes historie og 
• Kroppens forsvarssystemer vigtighed 

• Hjernens rolle i • Infektionssygdomme overvægt og fedme, en 
sygdom der truer 

• Hjernens celletyper folkesundheden og 
samfundsøkonomien 

• Livsstilssygdomme • Kunstig intelligens og 
teknologiske 
hjælpemidler til at 
diagnosticere og 
behandle sygdomme 
• Skadelige stoffers 

påvirkning af 
organismer 

• Epidemier og 
pandemier 

INFOGRAFIK: Tobias Scheel Mikkelsen / WhatWeDo 
FOTO: Ernesto del Aguila III / Human Genome Research Institute, NIH 



 
 

  

  

  

   
     

  

    

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

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Gregor Johann Mendel 
(1822-1884) 

• Wilhelm Johannsen (1857-1927) 

• August Krogh (1874-1949) 

• Sir Austin Bradford Hill 
(1897-1991) 

• Niels K. Jerne (1911-1994) 

• Daniel Kahneman (1934-) 

FOTO: Wikimedia Commons Gregor Johann Mendel 



 
 

ERKENDELSE 7 

Alt i universet er 
opbygget af små 
partikler 



 

  

  
  

 

   
   

  
   

  

 

  

    

ERKENDELSE 7 
Alt i universet er opbygget 
af små partikler 

KERNEFAGLIGE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Big Bang 

• Atomer 

• Molekyler 

• Tilstandsformer og 
temperatur 

YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Alle mennesker består 
af genbrugte gamle 
atomer 

• Materialers opbygning 
af molekyler og atomer 

• Makromolekyler / DNA 

• Syre/base 

• Fusion/fission-
radioaktivt henfald 

• Tilstandsformer-
fasediagram 
• Standardmodellen 

• Søgen efter higgs-
partikel 

INFOGRAFIK: Tobias Scheel Mikkelsen / WhatWeDo 



 
 

   

 

  
  

      

ERKENDELSE 7 
Alt i universet er opbygget 
af små partikler 

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Dmitrij Ivanovitj Mendelejev 
(1834–1907) 

• Marie Skłodowska Curie 
(1867–1934) 

• Niels Bohr(1885–1962) 

• Lene V. Hau (1958–) 

FOTO: Joachim Adrian / Jyllandsposten Lene V. Hau 



  
  

 

Fundamentale fysiske 
naturkræfter virker 
overalt i universet 

ERKENDELSE 8 



 

   

  
 

 

 

 

  

 
  

 

    
     

ERKENDELSE 8 YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER Fundamentale fysiske 

naturkræfter virker • Tidevand 

• Planeternes bevægelse overalt i universet 
• Lys og radiobølger 

• Opsendelse af 
satellitter og rumsonder 

KERNEFAGLIGE • Ørsteds magnet 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Tyngdekraften 

• Den elektromagnetiske kraft 

• Den stærke og den svage 
kernekraft 

INFOGRAFIK: Tobias Scheel Mikkelsen / WhatWeDo 
FOTO: IceCube Collaboration / University of Wisconsin-Madison 



 
 

  

 

 

 

  
 

 

  

ERKENDELSE 8 
Fundamentale fysiske 
naturkræfter virker 
overalt i universet 

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Isaac Newton (1643–1727) 

• Hans Christian Ørsted 
(1777-1851) 

• James Clerk Maxwell 
(1831–1879) 

• Muray Gell-Mann (1929-) 

• Fabiola Gianotti (1960–) 

Fabiola Gianotti FOTO: CERN 



  
    

  

ERKENDELSE 9 

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



 

 

    
       

 

 

     

ERKENDELSE 9 YDERLIGERE 
NEDSLAGSPUNKTER Energien i universet er bevaret, 

men kan ændres fra en form til • Energiformer 

• Energitransport en anden 
• Energiomdannelse 

• Energiproduktion 

• Energilagring 
KERNEFAGLIGE • Energiforsyning 
NEDSLAGSPUNKTER 

• Varmelære 

• Termodynamikken • Fotosyntesen 

• Brændselsformer 
• Energi og kerneprocesser • Entropi 

• Einsteins berømte ligning 

INFOGRAFIK: Tobias Scheel Mikkelsen / WhatWeDo · FOTO: iStock 



 
 

 

 

  

    
       

 

 

ERKENDELSE 9 
Energien i universet er bevaret, 
men kan ændres fra en form til 
en anden 

VIGTIGE PERSONER 
FOR VIDENSKABEN 

• Emilie du Châtelet (1706–1749) 

• Lord Kelvin (1824–1907) 

• Nikola Tesla (1856–1943) 

• Lise Meitner (1878–1968) 

• Albert Einstein (1879–1955) 

• Mária Telkes (1900–1995) 

Mária Telkes FOTO: Alamy Stock Photo 



  
     

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

ERKENDELSE 10 




