
Naturfaglig problemstilling

Hvad er en naturfaglig problemstilling?

En naturfaglig problemstilling beskriver, hvad I undrer jer over og gerne vil belyse. Den kan under-

søges ved hjælp af de fi re naturfaglige kompetencer: Undersøgelse, modellering, perspektivering 

og kommunikation.

Tjekliste

+
• Falder problemstillingen inden for det fællesfaglige fokusområde, I skal arbejde med?

• Belyser jeres problemstilling årsager og sammenhænge i naturfagene?

• Udtrykker I så præcist som muligt, hvad I undrer jer over og vil fi nde ud af eller belyse?

• Kan jeres problemstilling belyses ved hjælp af både undersøgelser, modellering, perspek-

tivering og kommunikation?

• Kan jeres problemstilling besvares ved hjælp af både biologi, geografi  og fysik/kemi?

÷
• Kan I nøjes med at svare ja/nej til problemstillingen?

• Har I arbejdet med præcis den samme problemstilling tidligere?

Hjælpesætninger:

• Hvordan kan det være, at …, når…? Og på hvilken måde påvirker det os…?

• Hvad er årsagen til, at … sker, når…? Hvilke løsningsforslag kan udvikles for at afhjælpe 

dette?

• Hvordan hænger … sammen med …, hvis…?

• Hvorfor sker der …, når…? Hvad kan årsagen være? Hvem skal gøre hvad?

I kan starte jeres problemstilling med en sætning, fx:

Anvendelsen af fossile brændsler har konsekvenser for klimaet. Hvilke problematikker knytter der sig til 
anvendelsen af fossile brændsler, og hvilke handlinger kan bidrage til at mindske problemet?

... Fortsættes ...

Forløb: 
Gennemfør fællesfaglige forløb

Kategori: 
Den fælles prøve 
i naturfagene

MATERIALE

Tjek din problemstilling og dine 
arbejdsspørgsmål

1/2Modul: 
Hvordan ser en god naturfaglig problemstilling 
med tilhørende arbejdsspørgsmål ud?



Arbejdsspørgsmål

Tjekliste

• Hænger arbejdsspørgsmålene sammen med noget, I tidligere har arbejdet med i biologi, 

geografi  og fysik/kemi, fx undersøgelser, modeller, emner osv.?

• Har I arbejdsspørgsmål, der skal belyses ved hjælp af en undersøgelse?

• Har I hypoteser og fremgangsmåder for jeres undersøgelser?

• Har I arbejdsspørgsmål, der skal belyses ved hjælp af modellering?

• Har I arbejdsspørgsmål, der lægger op til at inddrage relevante perspektiver?

• Har I defi neret de fagbegreber, der er centrale i jeres arbejdsspørgsmål?

Kilde:

Forløb: 
Gennemfør fællesfaglige forløb

Kategori: 
Den fælles prøve 
i naturfagene

MATERIALE

Tjek din problemstilling og dine 
arbejdsspørgsmål

... Fortsat ... 

2/2Modul: 
Hvordan ser en god naturfaglig problemstilling 
med tilhørende arbejdsspørgsmål ud?


