
PLANLÆGNINGS- 
REDSKAB 
Sådan bliver I klar til kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning   

Redskabet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College 
og Københavns Professionshøjskole for Børne- og  Undervisningsministeriet. Det er 
et af flere elementer i en samlet videnspakke med materialer om kompetenceorien-
teret naturfagsundervisning. Hele pakken kan downloades på emu.dk/grundskole/
naturvidenskabsstrategien.

http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
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Redskabet henvender sig til naturfag-
lige teams. Teamarbejde er ifølge 
naturfaglige lærere og skoleledere en 
effektiv vej til at øge kvaliteten af 
undervisningen.1 Redskabet kan dog 
også anvendes af naturfagslærere 
enkeltvist eller i makkerpar, hvis der 
ikke er etableret naturfaglige teams på 
skolen.

Sådan anvendes  
redskabet 
De fire trin i redskabet afspejler en 
lineær proces fra undersøgelse og 
tilrettelæggelse til gennemførelse og 
afrunding. 

Arbejd eksempelvis med de første tre 
trin på et planlægningsmøde a to 
timer. Det fjerde trin kan I tage på en 
times afrundingsmøde, når det plan-

lagte undervisningsforløb nærmer sig 
sin afslutning. Det er en forudsætning, 
at der er afsat tid til planlægningen - 
gerne i naturfagsteamet, hvis der er 
etableret et sådant.

Evaluering skal indgå løbende igennem 
alle trinene: Fra opstilling af mål og 
undersøgelse af eksisterende elev- 
kompetencer til opsamlende og afslut-
tende evaluering. 

Planlægningsredskabet kan anvendes, 
når I har valgt et tema for undervis- 
ningen ud fra færdigheds- og videns- 
områderne i Fælles Mål for hvert af de 
fire naturfag. Find inspiration til temaer 
i Børne- og Undervisningsministeriets 
inspirationsmateriale om ny natur- 
videnskabelig forskning – se emu.dk/
grundskole/naturvidenskabsstrategien  

Introduktion til  
planlægningsredskabet  
Dette redskab beskriver en proces på fire trin med henblik på at 
udarbejde kompetenceorienterede undervisningsforløb i naturfag.  
Arbejdet i de fire trin varer sammenlagt cirka tre timer. 

Naturfags- 
vejlederens rolle 
Skolens naturfagsvejleder eller en 
anden ressourceperson kan understøtte 
naturfagsteams i at tilrettelægge kom-
petenceorienteret naturfagsundervis-
ning. Hvis der ikke er en naturfagsvejle-
der på skolen, kan en ledelsesrepræsen-
tant, ressourceperson, lærer eller team-
koordinator påtage sig opgaven. I 
forhold til planlægningsredskabet kan 
naturfagsvejlederen være den, som:

•   Indkalder til møder 

•  Orienterer naturfagslærerne om, hvad 
de skal forberede forud for møderne

•  Gennemgår alle trinene forud for 
første møde, så der er overblik over 
processen 

•  Er ordstyrer på møderne

•  Bidrager med faglige input på alle trin 

•  Hjælper med praktisk organisering af 
faglokaler, materialesamlinger mv. 

 

1Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen (Rambøll & Københavns Professionshøjskole, 2019)

Hvad er kompetenceorienteret  
naturfagsundervisning?
Kompetenceorienteret naturfagsundervisning understøtter eleverne i at 
udvikle naturfaglige kompetencer og tager udgangspunkt i de fire kompetence- 
områder for naturfagene i Fælles Mål. Find mere viden om kompetenceoriente-
ret naturfagsundervisning i vidensnotatet fra videnspakken om kompetence-
orienteret naturfagsundervisning. Vidensnotatet findes på emu.dk/grund-
skole/naturvidenskabsstrategien 

https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien


Sådan gør I 
Til hvert trin er der få, udvalgte refleksions-
spørgsmål, som støtter arbejdet med 
trinene. Hvis I planlægger undervisningen 
sammen i jeres naturfaglige team, kan I 
følge denne arbejdsgang under hvert trin: 

1.  En person, eksempelvis naturfagsvejle-
deren, læser et refleksionsspørgsmål 
højt. På første trin 'Undersøg' kan det for 
eksempel være spørgsmålet: ”Hvilket 
problemfelt kan vi arbejde med inden for 
temaet?”.

2.  Alle får tre minutter til individuelt at 
reflektere over spørgsmålet og notere 
deres svar og overvejelser. 

3.  I deler jeres refleksioner med hinanden i 
plenum. 

4.  En person, eksempelvis naturfagsvejle-
deren, noterer indsigter og konklusioner 
undervejs i et fælles dokument.  Det 
fælles dokument kan siden anvendes 
som et planlægningsnotat, I kan vende 

tilbage til undervejs i undervisnings- 
forløbet, og når I skal planlægge nye 
undervisningsforløb. 

Denne nævnte proces gentages for alle 
refleksionsspørgsmål på de fire trin. 
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Trin 4 kan gennemføres, når undervisningsforløbet 
nærmer sig sin afslutning.

4  Afrund

1  Undersøg

2  Tilrettelæg

... det tema, I vil arbejde med, og 
vær opmærksom på autenti-

ske problemstillinger for  
eleverne.

... forløbet med opsamling  
og overlevér erfaringerne til 

naturfagsteamet.

... undervisningen med metoder 
og arbejdsformer, som inddrager 

eleverne og styrker deres naturfag-
lige kompetencer.

... undervisningen og stilladsér 
elevernes læring gennem itera-

tive processer og med natur-
faglige arbejdsmetoder.

3  Gennemfør

Formulering af 
delmål for 

læringsprogression
Valg af 

evalueringsdesign

Feedback og 
evaluering med 

eleverne

Opsamlende 
evaluering og 

refleksion
Løbende
evaluering

Trin 1-3 gennemføres på et forberedelsesmøde 
før undervisningsforløbet.

Fagdidaktisk ramme
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På dette trin skal I planlægge, hvilket problemfelt eleverne skal arbejde 
indenfor. Tag udgangspunkt i disse refleksionsspørgsmål:

1:  Hvilket problemfelt kan vi arbejde 
med inden for temaet?
• Hvad ved vi om problemfeltet, og hvad har vi brug for 

at undersøge nærmere? 

• Hvordan relaterer problemfeltet sig til de fire kompe-
tenceområder? 

• Er ét af de fire kompetenceområder særligt relevant at 
fokusere på? 

• Hvordan kan problemfeltet gøres autentisk for elev-
erne - samfundsmæssigt, personligt og/eller fagligt?

2:  Hvordan kobler temaet, problemfeltet 
og arbejdet med specifikke kompeten-
ceområder sig til tidligere forløb?

3:  Hvordan understøtter temaet og 
problemfeltet klassens faglige  
progression?

4:  Hvilke mulige koblinger til andre fag 
giver problemfeltet mulighed for?

Notér gerne jeres overvejelser i et fælles dokument.

Hav særligt fokus på  
ét kompetenceområde  
ad gangen
Der vil typisk være flere forskellige kompetencer og 
kompetenceområder i spil i et undervisningsforløb, men 
det er en fordel at fokusere på ét kompetenceområde 
ad gangen. Det øger sandsynligheden for, at eleverne 
forstår og udvikler de kompetencer, der er i fokus. 
Samtidig er det lettere at evaluere elevernes udvikling 
af kompetencer, når I fokuserer på en kompetence ad 
gangen. 

Husk løbende evaluering… 
På dette trin kan I arbejde med, hvordan det samlede mål for 
undervisningsforløbet operationaliseres i konkrete og målbare 
delmål.

I kan eksempelvis overveje, om det giver mening at tage afsæt i 
mål fra tidligere forløb; hvilke mål I skal arbejde videre med; 
hvad eleverne skal kunne, når undervisningsforløbet er afslut-
tet osv.  

KOMPETENCEORIENTERET NATURFAGSUNDERVISNING
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Undersøg1
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På dette trin skal indholdet af undervisningsforløbet lægges fast. I den 
forbindelse er det vigtigt, at I er opmærksomme på de delmål, I 
opstillede for elevernes læring i forrige trin. I kan tage udgangspunkt i 
disse refleksionsspørgsmål:

1:  Hvilket indhold skal introduceres i 
forløbet? 

2:  Hvilke faglige begreber skal eleverne 
møde i forløbet? 

3:  Hvilke refleksionsspørgsmål kan 
stilles til eleverne for at rammesætte 
forløbet?

4:  Hvilke metoder/arbejdsformer og 
teknologier/værktøjer vil være  
hensigtsmæssige at inddrage under-
vejs i forløbet?

5:  Hvilke muligheder er der for at  
differentiere undervisningen? 

Notér gerne jeres overvejelser i et fælles dokument.

Husk løbende evaluering… 
Evalueringen på dette trin handler om at beskrive, hvordan I  
vil undersøge elevernes udvikling af kompetencer undervejs i 
forløbet. Hent for eksempel inspiration i faghæftet og vejled-
ningen for faget. Hvad skal I være opmærksomme på undervejs 

i forhold til opbygning af kompetencer? Hvad er de første tegn 
på, at eleverne er på vej mod at blive kompetente? Og hvilke 
spørgsmål vil I stille eleverne for at få indblik i de specifikke 
kompetencer, der er i fokus i forløbet? 

Tilrettelæg2
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1:  Hvornår i forløbet skal eleverne  
arbejde selvstændigt, og hvornår  
skal processen styres? 

2:  Hvilke greb kan vi anvende til at  
gennemføre undervisningen med 
åbenhed i forhold til elevernes behov, 
spørgsmål og erkendelser? 

3:  Hvordan kan vi bedst muligt stillad- 
sere elevernes arbejde i de forskellige 
delprocesser? 

4:  Hvordan sikrer vi, at eleverne er  
meningsfuldt aktive i undervisnings-
forløbet?

Notér gerne jeres overvejelser i et fælles dokument.

Redskaber til stilladsering  
i forskellige dele af  
undersøgelsesprocessen
Find konkrete redskaber til god stilladsering hos ASTRA 
- det nationale naturfagscenter:

•  Tjek din undersøgelse: astra.dk/sites/default/files/
tjek_din_undersoegelse_v3.pdf 

•  Arbejdsark: astra.dk/sites/default/files/adi_ark.pdf 

•  Cue Cards: astra.dk/sites/default/files/Cue%20cards_
NY_Web.pdf 

På dette trin planlægger I, hvordan I skaber balance mellem elevernes 
egen styring, og hvordan læreren kan stilladsere eleverne undervejs i 
undervisningsforløbet. I kan tage udgangspunkt i disse 
refleksionsspørgsmål:

Husk løbende evaluering… 
På dette trin handler evaluering blandt andet om at overveje: 
Hvordan vil I sikre tid til evaluering med eleverne undervejs i 
undervisningsforløbet? På hvilke tidspunkter vil det være pas-
sende at give eleverne formativ feedback? Hvilke spørgsmål vil 

I stille eleverne for at få indblik i deres udbytte af undervisning- 
en? Hvordan skal eleverne modtage og anvende formativ 
feedback på deres arbejde?

Gennemfør3

https://astra.dk/sites/default/files/tjek_din_undersoegelse_v3.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/tjek_din_undersoegelse_v3.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/adi_ark.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/Cue%20cards_NY_Web.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/Cue%20cards_NY_Web.pdf


7

KOMPETENCEORIENTERET NATURFAGSUNDERVISNING PÅ EMU.DK

På det fjerde og sidste trin samler I op på læring fra undervisnings-
forløbet og udpeger fremadrettede opmærksomhedspunkter. I kan tage 
udgangspunkt i disse refleksionsspørgsmål:

1:  Hvad kan vi konkludere om klassens 
eller klassernes udvikling inden for de 
naturfaglige kompetencer - har vi 
viden fra undervisningssituationerne, 
fra vores formative feedback-dialoger 
med eleverne, fra elevprodukter eller 
andet? 

2:  Hvilken viden, færdigheder og kompe-
tencer kan overføres til fremtidige 
forløb, og hvilke skal vi følge op på 
fremadrettet?  

3:  Hvilken læring tager vi med fra forløb- 
et, og hvordan kan vi bruge den, når vi 
skal planlægge fremtidige forløb?

4:  Hvad gik godt, og hvad skal justeres til 
næste gang? 

5:  Hvordan sikrer vi variation i indhold 
og arbejdsformer fremadrettet?  

Notér gerne jeres overvejelser i et fælles dokument. Dette 
kan fungere som et erfaringsnotat, som indgår i den videre 
udvikling af undervisningsforløb.  

Nyt møde
Bemærk, at trinnet adskiller sig fra de tre første trin ved 
at skulle gennemføres, når undervisningsforløbet nær-
mer sig sin afslutning.

KOMPETENCEORIENTERET NATURFAGSUNDERVISNING
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Husk løbende evaluering… 
Evalueringen har på dette trin en opsamlende karakter.  
I kan blandt andet overveje: 

•  Hvilke indsigter fra den formative evaluering med eleverne 
skal I samle op på? Hvordan kan indsigterne anvendes? 

•  Hvordan og hvornår skal eleverne modtage feedback som 
afslutning på undervisningsforløbet? 

•  Hvordan kan I sammen med eleverne evaluere, hvordan 
elevernes kompetencer er styrket gennem undervisningsfor-
løbet? 

• Hvilke elever har særligt behov for fortsat at arbejde med en 
given kompetence i et kommende undervisningsforløb?  

• Hvilke få, centrale læringer kan I selv tage med videre?

Afrund4



Du står med en del af en samlet videnspakke

Vidensnotat
12 sider.

Planlægningsredskab
Otte sider til naturfagslærere 
og vejledere i grundskolen.

Eksemplarisk  
fællesfagligt forløb
16 sider til naturfagsteams 
og -lærere. 

Udviklingsredskab
Fire sider til skoleledelserne.

Bokssæt med 10 temamagasiner

60 inspirationskataloger  
(10 temaer til seks klassetrin)

Alle materialer kan findes på emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
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Tre fokuspunkter:  
Skoleledelsen kan fremme den naturfaglige kultur på skolen 
En naturfaglig kultur kommer til udtryk, når naturfagslærerne sparrer med 
hinanden og koordinerer undervisningen ud fra skolens strategi samt med blik for 
mål og progression på tværs af klassetrin. Ledelsen kan fremme den naturfaglige 
kultur på skolen gennem fokus på ledelse, organisering og kompetencer. 

Links til inspiration om ledelse 
Pædagogisk ledelse: Viden Om – Pædagogisk ledelse (Børne- 
og Undervisningsministeriet) https://emu.dk/stx/forsk-
ning-og-viden/organisering-og-ledelse/viden-om-paedago-
gisk-ledelse

Tydelig ledelse, der løfter naturfagsundervisningen: Ledelse, 
der løfter naturfagsundervisningen (Astra & Børne- og 
Undervisningsministeriet) https://astra.dk/materialer-fra-le-
delse-loefter-naturfagsundervisningen-2020

Handleplan for naturfagene: Skabelon til en lokal naturfags-
handleplan (Astra & Børne- og Undervisningsministeriet) 

https://astra.dk/sites/default/files/forankring_daekkeser-
viet_a4_2s_2020.pdf

Samarbejde med forvaltningen: Hvad er kommunal forankring 
(Astra) https://astra.dk/kommunal-forankring

Samarbejde med lokale aktører: Artikel, inspiration og redska-
ber til brug af eksterne læringsmiljøer i naturfag (Børne- og 
Undervisningsministeriet) https://emu.dk/grundskole/bio-
logi/aaben-skole/brug-eksterne-laeringsmiljoeer-i-naturfag

• Pædagogisk ledelse 
Skoleledelsen kan udøve pædagogisk ledelse i relation 
til naturfagene. Det handler eksempelvis om at inspirere 
og motivere naturfagslærerne ved at deltage på 
udvalgte naturfaglige teammøder og tage aktivt del i 
dialoger om faglige eller didaktiske overvejelser. 

• Naturfagshandleplan  
Skoleledelsen kan udarbejde en naturfagshandleplan i 
samarbejde med naturfagsvejlederen/ressourceperso-
nen - eksempelvis med en didaktisk og en organisato-
risk dimension. Ledelsen og naturfagsvejlederen/res-
sourcepersonen kan løbende følge op på og justere 
naturfagshandleplanen og på den baggrund tilrette-
lægge en proces for resten af naturfagsteamet.  

• Et årligt planlægningsmøde  
Som en del af naturfagshandleplanen kan skoleledel-
sen indkalde til et årligt planlægningsmøde med sko-
lens naturfaglige teams for at forberede samt sikre 
sammenhæng og progression i naturfagsundervisnin-
gen på tværs af fag og klassetrin. Mødet kan også være 

en god anledning til at gøre op med vanetænkning om 
naturfagsundervisningen og forholde sig til, om der er 
grundlæggende tilgange til undervisningen, som kan 
forbedres.

• Samarbejde med forvaltningen  
Skoleledelsen kan bidrage til synergi mellem skolens og 
forvaltningens visioner ved at undersøge og gå i dialog 
med naturfagskoordinatoren om skoleforvaltningens 
naturfagsstrategi. 

• Videndeling om naturfagene  
Skoleledelsen kan gøre den ledelsesmæssige opbak-
ning til naturfagene tydelig gennem videndeling og 
kommunikation om arbejdet i naturfagene på afde-
lingsmøder, årgangsmøder eller personalemøder. 

• Samarbejde med kommunale aktører  
Skoleledelsen kan opsøge og etablere samarbejde med 
kommunale aktører (eksempelvis ungdomsuddannel-
ser, naturfagsklubber mv.) om naturfagsundervisningen. 

1. Ledelse 

Udviklingsredskab  
målrettet ledelse

NATURLIGE  
KLIMAFORANDRINGER 
- et fællesfagligt undervisningsforløb  
i naturfag til 7. kl.   

Det fællesfaglige undervisningsforløb er udarbejdet af VIA University College, 
Københavns Professionshøjskole og Rambøll Management Consulting for Børne-  
og Undervisningsministeriet. Det er et af flere elementer i en samlet videnspakke 
med materialer om kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Du kan down-
loade hele pakken på emu.dk.

PLANLÆGNINGS- 
REDSKAB 
Sådan bliver I klar til kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning   

Redskabet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College 
og Københavns Professionshøjskole for Børne- og  Undervisningsministeriet. Det er 
et af flere elementer i en samlet videnspakke med materialer om kompetenceorien-
teret naturfagsundervisning. Hele pakken kan downloades på emu.dk.

KOMPETENCE- 
ORIENTERET  
NATURFAGS- 
UNDERVISNING
Vidensnotat 

Tema om

Energiforsyningennu og i fremtidenInspirationskatalog 8. klasse

Tema om

Usynlige kræfter

Inspirationskatalog 1.-2. klasse

PowerPoint-præsentation
Præsentation af de vigtigste pointer fra vidensnotatet.

Video
Speed drawing.

Podcasts

10 film i lang og kort version
Forskerne fra de 10 temamagasiner 
præsenterer deres naturviden- 
skabelig forskning.

http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien



