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Hvad kendetegner de naturvidenskabelige fag? 
Fysik/kemi 
 
 
Biologi 
 
 
Geografi 
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Forståelse af sammenhænge. 
E=mc2 

Forståelse af systemer. 
Pattedyr føder levende unger. 

Forståelse af handlemønstre. 
Gennemsnitstemperatur på 15˚ = Tropisk klima. 
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• Viden og færdigheder 
 
• Kompetencer 

 



Viden og færdigheder 
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Viden 

Færdighed 

Eleven har viden om  
grundlæggende evolutionære mekanismer 

Eleven kan med modeller forklare  
arters udvikling over tid 

Konkret skal eleverne arbejde med de evolutionære 
begreber, bl.a. fitness, selektion (herunder seksuel 
selektion), variation, isolation og mutation. I den 

sammenhæng inddrages også begreberne fødselsoverskud, 
konkurrence og tilpasning. 



Kompetence model 
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Verden Model 

Data 

Perspektivering 



Kompetence model 
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Verden Model 

Data 

Perspektivering 
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Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

Eleven kan praktisk og 
teoretisk undersøge 

befolkninger og byers 
strukturer 

Eleven har viden om 
demografiske variable 

og bymønstre 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra 

lokalområdet, 
herunder med 

digitale redskaber  

Eleven har viden om 
vejr og 

vejrfænomener  

Eleven kan 
undersøge 

forbrugsvares vej fra 
ressource til butik 

Eleven har viden om 
produktionskæder  

Eleven kan praktisk 
og teoretisk 
undersøge 

karakteristiske 
landskaber  

Eleven har viden om 
jordbundens og 
undergrundens 

bestanddele i forhold 
til landskabsdannelse  

Eleven kan undersøge 
befolknings- og 

erhvervsudviklings 
betydning for levevilkår 

Eleven har viden om 
levevilkår og 

befolknings- og 
erhvervsudvikling 

Eleven kan 
undersøge 

klimaets indflydelse 
på lokale og globale 

forhold 
 

Eleven har viden om 
klimazoner og 
plantebælter 

Eleven kan 
undersøge landes 

ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre  

Eleven har viden om 
transportmønstre og 

fordeling af 
ressourcer  

Eleven kan 
undersøge 

naturgrundlagets 
betydning for 
menneskers 

levevilkår 

Eleven har viden om 
muligheder for 
udnyttelse af 

naturgrundlaget 

Eleven kan analysere 
befolknings- og 

erhvervsforhold på 
forskellige geografiske 

niveauer 

Eleven har viden om 
geografisk 

regionalisering 
og beliggenhed af 

lokalområder, lande og 
verdensdele 

Eleven kan analysere 
naturlige globale 

kredsløbs betydning 
for erhvervsforhold 

og levevilkår 

Eleven har viden om 
sammenhænge 

mellem 
vejrsystemer, 

havstrømme og 
klimainddelinger 

Eleven kan 
undersøge 

miljømæssige 
konsekvenser af 

ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre  

Eleven har viden om 
metoder til og 

konsekvenser af 
ressourceudnyttelse 

Eleven kan 
undersøge 

naturgrundlagets 
betydning for 

produktionsforhold 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 

naturgrundlag og 
produktion  
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Fællesfaglige fokusområder 



Fællesfaglige fokusområder 
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For at styrke elevernes tilegnelse af de naturfaglige kompetencer skal naturfagene i 
trinforløbet for 7.-9. klasse periodevis samarbejde om at gennemføre mindst seks 
fællesfaglige undervisningsforløb. 
 
Disse skal gennemføres som fælles undervisningsforløb med to eller alle tre naturfag. 
 
Undervisningsforløbene skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål og i mindst 
fire af de seks fællesfaglige fokusområder. 
 
Til hvert af de fællesfaglige fokusområder skal elever og naturfagslærere sammen 
formulere en overordnet problemstilling 
 
Der kan arbejdes med de fællesfaglige fokusområder på mangfoldige måder, som 
relevant kan inddrage alle tre naturfag samt øvrige fag. 



Fællesfaglige fokusområder 
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• Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. 
 

• Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. 
 

• Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. 
 

• Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer. 
 

• Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår. 
 

• Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. 
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• Drikkevandsforsyning for fremtidige 
generationer. 

Havvand til 
markvanding 

Pesticider i 
grundvandet 

Vand i Sahara 

Rensning af 
overfladevand 

Genbrug vand i 
husholdningen 



Fællesfagligt fokusområde:  
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer.  
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Naturfaglig problemstilling:  
Hvilke samfundsmæssige konsekvenser kan klimaforandringer have pga. udledning af 
CO2 og andre stoffer til atmosfæren?  
 
Arbejdsspørgsmål:  
· Hvad er drivhuseffekt, og er det et nyt fænomen? (fysik/kemi og geografi)  
 
· Hvad er årsagen til stigende vandstand i havene, og hvilke områder er særligt udsatte? (fysik/kemi 
og geografi)  
 
· Hvor kommer klimaflygtninge fra, og hvor søger de hen? (geografi)  
 
· Hvordan bidrager kvæg- og svineproduktion til at øge drivhuseffekten? (biologi)  
 
· Hvordan kan den menneskelige påvirkning af drivhuseffekten mindskes? (fysik/kemi, geografi og 
biologi)  
 
· …?  
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Datalogning 
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Skal vi bruge datalogning i den daglige undervisning? 

Analogt udstyr giver begrænsninger og usikkerhed i måledata! 
 
• Tid mellem to målinger 
• Præcision på målingen 
• Måling over tid 
• Sikkerhed i aflæsning 

 



Fysik/kemi 
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Eleverne skal arbejde med forskellige metoder til dataindsamling, herunder målinger 
foretaget med digital dataopsamling og andet elektronisk udstyr… 
 
Eleverne skal anvende digital dataopsamling og målrettede strategier til 
internetsøgning i arbejdet med praktiske og teoretiske undersøgelser af teknologiske 
og kemiske forhold. 



Biologi 

18 

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med 
kontinuerlig digital dataopsamling 

 
Færdighedsmål 

Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber 
 

 
Færdighedsmål 

Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber 
 

 
Færdighedsmål 

Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber 
 

Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, 
herunder med digitale redskaber 

Undervisningen skal omfatte feltbiologiske undersøgelser og omhandle næringsstoffer, 
vand, oxygen, lys, temperatur og energioptimering, herunder skal eleverne kunne 
indsamle data ved datalogning. 

..hvor eleverne bl.a. skal undersøge puls og lungekapacitet, herunder ved at anvende 
digitale redskaber i form af fx puls- og blodtryksmåler. 



Geografi 
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Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber. 

Der skal arbejdes både med andres undersøgelser og elevernes egne, som foretages både i 
felten ved brug af analoge og digitale dataopsamlingsredskaber … 
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Svaret er JA! 



Fællesfaglig naturfagsprøve 
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Fællesfaglig prøve 
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• Formålet er at gøre flere elever interesserede og motiverede i forhold til at søge 
videreuddannelse med fokus på naturvidenskab. 

 
• I biologi og geografi skal eleverne også prøves i naturfaglige kompetencer. 
 
• Øget fokus på elevernes færdigheder til selv at formulere og undersøge 

naturfaglige problemstillinger.  
 
 
 

• Opdelingen af de naturvidenskabelige områder har ændret sig ude i 
virkeligheden. 

 
  
 
 

 



Fællesfaglig prøve 
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Før prøven 
Praktisk 

 
Tidligst den 1. april skal eleverne trække lod individuelt eller i grupper 
mellem minimum 4 fællesfaglige fokusområder. Senest 5 hverdage inden 
træffer eleven valg, om de ønsker at tage prøven individuelt eller i grupper.  
 
 
Det fællesfaglige fokusområde skal have en sådan karakter, at det giver 
mulighed for at arbejde med et fordybelsesområde, der inddrager alle 
naturfagene i relevant omfang.  
 
 
Forberedelsen frem mod prøven finder sted i den sidste del af 
undervisningstiden med lærervejledning.  



Fællesfaglig prøve 
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Før prøven 
Problemstilling og arbejdsspørgsmål    

Inden for det trukne fællesfaglige fokusområde formulerer eleven/eleverne en 
naturfaglig problemstilling  med arbejdsspørgsmål fra både biologi, fysik/kemi 
og geografi, som de via egne undersøgelser fordyber sig i og planlægger, 
hvordan de vil belyse under prøven.  
 
Eleven inddrager et antal praktiske undersøgelser og modeller til belysning af 
den naturfaglige problemstilling. 

 
Den naturfaglige problemstilling og arbejdsspørgsmål, som skal være 
forskellig fra undervisningens naturfaglige problemstilling og arbejdsspørgsmål 
i det pågældende fokusområde, skal godkendes af læreren/lærerne. 
 
Den naturfaglige problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål afleveres til 
eksaminator(erne). Må maximalt fylde en A4side.  
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• Drikkevandsforsyning for fremtidige 
generationer. 

Havvand til 
markvanding 

Pesticider i 
grundvandet 

Vand i Sahara 

Rensning af 
overfladevand 

Genbrug vand i 
husholdningen 



Fællesfaglig prøve 
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Før prøven 
Opgivelser 

 
Alsidigt sammensat stof dækkende de 4 fælles kompetenceområder  
 
• Organiseres tværfagligt i minimum 4 forskellige fællesfaglige 

fokusområder  
 
• Skal omfatte tekster og minimum 3 eksempler på andre udtryksformer 

end tekst  
 
• Skal repræsentere stof fra 9. klasse og kan omfatte stof fra 8. klasse  
 
• Fordelt mellem fagene i forhold til vejledende timetal på 7.-9. kl. 

Fordelingen inden for de enkelte fællesfaglige fokusområder kan 
variere.  

                                         (fysik/kemi: 44 %, biologi 31 % og geografi 25 %).  
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Eksempel på opgivelse til et fællesfagligt fokusområde:  
Fællesfagligt fokusområde: En rejse i rummet  
 
Læringsmål for forløbet:  
− Eleverne kan sammenligne klimaet i forskellige klimazoner  
− Eleverne kan undersøge og sammenligne forskellige energiformer  
− Eleverne kan relatere tyngdekraften og bevægelser i rummet til Newtons love  
− Eleverne kan sammensætte måltider ud fra viden om kroppens nærings- og energibehov  
− Eleverne kan sammensætte motionsprogrammer ud fra viden om kroppens fysiologi  
− Eleverne kan ud fra modeller vurdere drikke- og spildevandsløsninger  
− Eleverne kan formidle løsninger på en naturfaglig problemstilling ved brug af egnede medier  
 
Opgivelser:  
Fysik/kemi:  
Tekst om bevægelser i rummet  
Tekst om solsystemet  
Simulering vedrørende tyngdekraft  
 
Biologi:  
Tekst om menneskets fysiologi  
Film om næringsindhold i fødevarer  
 
Geografi:  
Tekst om plantebælter og klimazoner  
Animation af gennemsnitlige, globale overfladetemperatur (1986-2015)  
 
Fællesfagligt:  
Tekst og model af vand i kredsløb  
Besøg på Planetariet  
Dokumentar om den danske astronaut Andreas Mogensen  
Foredrag ved astrofysiker Anja C. Andersen  



Fællesfaglig prøve 
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Før prøven 
Uddybende spørgsmål 

 

Eksaminator(erne) udarbejder et antal (for elevene) ukendte og 
uddybende spørgsmål.  
 
De uddybende spørgsmål formuleres i forhold til elevernes naturfaglige 
problemstilling og inden for opgivelserne af det lodtrukne fællesfaglige 
fokusområde.  
 
De uddybende spørgsmål skal anvendes under prøven til at synliggøre 
omfanget af elevernes naturfaglige kompetence i sammenlignelige 
kontekster med mindre, at det i prøveforløbet bliver aktuelt at stille andre 
uddybende spørgsmål.  



Fællesfaglig prøve 
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Før prøven 
Uddybende spørgsmål 

 
Opgivelser og uddybende spørgsmål samt elevernes trukne fokusområder, 
deres naturfaglige problemstillinger og arbejdsspørgsmål sendes sammen 
med eksaminationssted og elev-/gruppeliste med tidspunkter til censor, så 
denne har det i hænde senest 14 dage før prøveafholdelsen. 



Fællesfaglig prøve 
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Prøveforløbet 
 
• To timer inkl. karakterfastsættelse  
 
• Prøven er praktisk/mundtlig.  
 
• Den enkelte elev kan vælge at aflægge prøven individuelt eller i grupper 

af 2-3 elever.  
 
• 4-6 elever ad gangen i prøvelokalet.  
 
• Elever/grupper, som er til prøve samtidig i lokalet, arbejder med hver 

deres naturfaglige problemstilling.  
 



Fællesfaglig prøve 
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Prøveforløbet 
• Skolelederen skal sikre at censor og eksaminatorer tilsammen 

dækker de tre naturfag. 
 

• Ved prøvens begyndelse afleverer eleverne en oversigt over, 
hvordan den naturfaglige problemstilling forventes belyst med fx  
undersøgelser, modeller og perspektiver. 
 

• Oversigten, som kan bestå af tekst i punktopstilling, være et 
mindmap og/eller bestå af illustrationer, danner sammen med den 
naturfaglige problemstilling og de tilhørende arbejdsspørgsmål 
udgangspunkt for prøveafholdelsen.  
 

• Alle hjælpemidler må benyttes. Ingen kommunikation med andre 
elever/grupper eller personer uden for prøvelokalet.  



Fællesfaglig prøve 
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Prøveforløbet 
Vurdering 

 
 
Eleven prøves i hvor høj grad denne 
 
• Udviser kompetence inden for alle de naturfaglige kompetencer ved 

inddragelse af færdigheder og viden til at belyse den selvvalgte 
naturfaglige problemstilling 
 

• kan tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere 
naturfaglige undersøgelser, herunder ved brug af modeller og med 
relevante perspektiver 
 

• kan forklare og begrunde valg af praktiske undersøgelser og modeller 



Fællesfaglig prøve 
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Prøveforløbet 
Vurdering  

• kan forklare sammenhænge mellem praktiske undersøgelser, modeller og 
naturfaglig teori med udgangspunkt i den selvvalgte naturfaglige 
problemstilling 
 

• kan argumentere for naturfaglige forhold og anvende relevant 
fagterminologi fra både fysik/kemi, biologi og geografi 

 
• kan anvise og begrunde relevante handlemuligheder i forhold til den 

selvvalgte naturfaglige problemstilling. 
 
 

Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter.  



Fællesfaglig prøve 
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Undersøgelse Modellering Perspektivering Kommunikation 

Færdighed og viden i 
forhold til kendt 
kontekst   
Færdighed og viden i 
forhold til ukendt 
kontekst   
Naturfaglig 
argumentation i 
forhold til mulige 
interesse-
modsætninger, 
løsnings- og 
handlemuligheder  

Bredde 
Dybde 

*Efter Steffen Elmose 



Digitale, selvrettende prøver. 
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Fokus på de enkelte fags ”kernefaglighed”  

 
 Biologi – fysik/kemi – geografi – mdt. matematik – idræt  
 


