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FN-målene i naturvidenskab

• Global dannelse er hængt op på FN-målene og 
ansvar for globale problemstillinger – ikke kun 
kulturforståelse, lokal forståelse og politik.

• Konkrete naturvidenskabelige 
problemstillinger

• At bruge aktualiteten af FN-målene som 
motivation i undervisningen

• At motivere FN-målene med naturvidenskab

• En forståelse af verden og opmærksom på 
verdens tilstand er grundlaget 



Hvordan kan science medtænkes i det globale?

• At anvende naturfaglig viden til at undersøge verden:
• Hvilke problemstillinger er naturvidenskabelige?
• Undersøgelser med data som evidens

• At forstå og formulere perspektiver naturvidenskabeligt:
• Se problemstilling gennem en anden øjne
• Kritisk læsning af tekst

• Kommunikere naturvidenskabeligt
• Forskellige fortolkninger af samme information
• Kommunikationsstrategi

• Fra idé til handling med naturfaglig viden
• Identificere mulighed for forbedring og værdiskabelse
• Planlæg handling baseret på videnskabelig evidens
• Refleksion over naturvidenskabs bidrag



Fysik og naturgeografi: forstå 
de elementer, som bidrager 
til klimaforandringerne

• At eleverne lærer, hvordan man i 
naturvidenskab forsøger at forstå 
årsagssammenhænge i naturen ved 
hjælp af eksperimentelle metoder

• At eleverne lærer, at de globale 
problematikker som FN-målene 
repræsenterer er meget komplekse

• At eleverne lærer at argumentere 
naturvidenskabeligt



Global relevans og klar 
global-lokal forbindelse
• Global opvarmning – hvad bestemmer klimaet?

• Hvordan virker de mekanismer, som bestemmer det globale klima: 
strålingsbalancen, vindcirkulationen, vandkredsløbet, havstrømme.

• Eleverne anvender årsags-virkningsdiagrammer som et værktøj til 
at få overblik over de komplekse sammenhænge

• Klimatopmøder
• FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
• Naturvidenskabelig arbejdsmetode:

• Klima er svært at eksperimentere med – der er ikke variabelkontrol 
i naturen

• Mindre forsøg, der illustrerer udvalgte årsagssammenhænge i 
kredsløbene 

• Hvordan indsamler og fortolker videnskaben klimadata?
• En kritisk tilgang til hvordan data er blevet til.



Temaopgaver og klimazoner





Eksempler på forsøg



Eksempler på forsøg



• Undersøge verden: eleverne definerer og 
undersøger en lokal klimaproblematik (fx polerne 
smelter, ørkenerne spreder sig, mere ekstremt vejr) 
og sætter den i kausal relation til den globale 
opvarmning.

• Forstå perspektiver: Den lokale klimaproblematik, 
eleverne arbejder med har årsager og konsekvenser 
for de involverede mennesker.

• Forbind lokal erfaring med verden: de lokale 
konsekvenser af globale mønstre. De globale 
konsekvenser af lokale mønstre.

• Omsætte til handling: udarbejde deres egen 
personlige klimaplan, deres eget fodaftryk



Biologi: Hvordan 
producer vi 

fødevarer uden 
sundhedskadelige 
mikroorganismer? 

Kemi: hvordan 
sikrer vi 

næringværdi i 
fødevarer? 



Programmeringsforløb for alle science-
klasser i Khan Academy med fokus på 

oplysning og handlekompetence

• Jeopardy og quizzer

• Indkøbsapp med 
bæredygtighedsanvisninger

• Interaktive informationssider
• Dating-app

• Interaktive spil

• Tegnefilm



Matematik

Vektorer, geometri og droner

Med fokus på handlekompetence
og nødvendigheden af matematik I 
teknologi

Test med rigtig drone



Områdestudier
• Alle klasser fokuserer på deres destinationsland

• Information og statistik fra iea.org

• Forstå landets udfordringer med bæredygtig energi

• Forstå eget energiforbrug og lav handleplan 



Tværfaglige forløb

• I dybden med en teknologi
• Solceller 
• Bølgenergi
• Kræftbehandling og stråling

• Aktuelle emner
• Ulighed, fattigdom og 

Ginikoefficienter
• Tal og køn (ulighed)



Grænser for vækst
Om modeller i matematik

De fleste FN-mål er i spil



Undgå afmagt med 
Hans Rosling og

gapminder.org
Verden er blevet et bedre sted

Det kan betale sig at gøre noget



Statistik på gapminder.org


