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Link til Padlet med dagens materialer: 
kortlink.dk/wf2n

http://kortlink.dk/wf2n


Målet med dagen er
● At naturfagslærere i udskolingen får større fokus på naturfaglig 

kompetence i undervisningen, og bliver fortrolige med vurdering af 
naturfaglig kompetence i undervisningssituationer og til den fælles 
prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

● At naturfagslærerne i udskolingen bliver mere fortrolige med at 
formulere uddybende spørgsmål, der kan afdække naturfaglig 
kompetence hos eleverne



Dagens program
● Velkomst, præsentation og dagens program
● Elevernes oplevelse af prøven
● Tegn på naturfaglig kompetence: Undersøgelse
● Tegn på naturfaglig kompetence: Modellering
● Tegn på naturfaglig kompetence: Perspektivering

Pause

● Tegn på naturfaglig kompetence: Kommunikation 
● Uddybende spørgsmål
● Giv og tag med hjem

1. Introduktion
2. Film
3. Refleksion



Elevernes stemmer i spil: Hvad oplevede de?

Hvad giver filmen dig anledning 
til at tale med dine elever om?

http://www.youtube.com/watch?v=gYxhM0GH-oA


Vurdér kompetence 
- hvad er det nu, det er?



Hvad dækker ‘kompetence’ over?
Naturfaglig kompetence i prøvesituationen

“Kompetencer omfatter brug af 
viden og færdigheder (personligt, 

socialt og metodisk), herunder 
kompetencen til at kunne reflektere 

over viden og færdigheder”*

Kompetencebegrebet bag Fælles Mål

* Undervisningsministeriet, 2013: Master for forenkling af Fælles Mål, side 4



Vurderingskriterierne fra prøvebekendtgørelsen



Sammenhæng mellem       
kompetencemål og        
vurderingskriterier



Tegn på naturfaglig kompetence:
Undersøgelse



Treklangen for undersøgelse

Eleven kan designe, 
gennemføre og 
evaluere undersøgelser 
i naturfagene

Tager undersøgelsen 
udgangspunkt i et 
spørgsmål, der belyser 
elevens naturfaglige 
problemstilling?

Har eleven formuleret 
en hypotese, og 
konkluderer eleven på 
hypotesen?

Har eleven overvejet 
variable i 
undersøgelsen og 
indsamles data 
systematisk?

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

Prøvevejledningens
opmærksomhedsfelterKompetencemål Prøvebekendtgørelsens

vurderingskriterier

Hvilke 
tegn kan 
vi se?



Tegn på undersøgelseskompetence

Så hælder vi op i 
to, for så kan man 

se forskellen… 

Om COշ-indikator i to bægerglas - 
problemstilling med COշ som brændstof i 

fremtiden inden for                       
Bæredygtig energiforsyning…

...gøre det samme, for 
så er der størst chance 
for at sammenligne...

Om hvordan hun ville måle, hvor meget 
det blæser i hhv. DK og Egypten - 

problemstilling om vindenergi inden for 
Bæredygtig energiforsyning…



Find tegn på undersøgelseskompetence

➕

Film 2: Kig efter tegn på undersøgelse

https://youtu.be/3sLmIebxOws
http://www.youtube.com/watch?v=3sLmIebxOws




Find tegn på undersøgelseskompetence

➕

Film 2: Kig efter tegn på undersøgelse

https://youtu.be/3sLmIebxOws
http://www.youtube.com/watch?v=3sLmIebxOws


Skriv et af de tegn på undersøgelseskompetence, du har 
observeret. 

Få adgang via:

menti.com
Kode: 76 11 42

Jeres tegn på undersøgelseskompetence



Tegn på naturfaglig kompetence:
Modellering



Hvad har vi egentlig at gøre med her?

Film 1: Model eller undersøgelse?

https://youtu.be/LoCWJVaxdKM
http://www.youtube.com/watch?v=LoCWJVaxdKM


Tegn på modelleringskompetence

Det er jo animeret, 
det her. Sådan ser 

det jo ikke ud i 
virkeligheden...

Om kædereaktioner, hvor vi kan se en 
neutron blive skudt afsted og ramme en 

urankerne osv. - problemstilling om 
atomkraftværker inden for Strålings 

indvirkning…

...det her er en lidt 
dårlig én, for der 

kommer jo ikke kun 
én ud...

Om den langbølgede stråling, 
der trænger ud gennem 

atmosfæren - problemstilling 
om solenergi inden for 

Bæredygtig energiforsyning…

...de skal 
forestille 

elektroner...

Om små blå kugler, der 
flytter sig i en tegning af 
solcelle - problemstilling 
om solenergi inden for 

Bæredygtig 
energiforsyning…



Progression i modellering

Medbringer 
model

Forklarer 
ved hjælp 
af model

Vurderer 
model

Ændrer 
model



Treklangen for modellering

Eleven kan anvende og 
vurdere modeller i 
naturfagene

Anvender eleven et 
varieret udvalg af 
relevante modeller til at 
belyse sin 
problemstilling?

Argumenterer eleven 
for sit valg af modeller 
med udgangspunkt i 
problemstillingen, og 
forholder eleven sig 
kritisk til egne valg?

Reflekterer eleven over 
forholdet mellem model 
og virkelighed?

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

Hvilke tegn 
kan vi se?

Kompetencemål Prøvebekendtgørelsens
vurderingskriterier

Prøvevejledningens
opmærksomhedsfelter



Find tegn på modelleringskompetence

➕

Film 3: Kig efter tegn på modellering

https://youtu.be/UPm0pz8TQlI
http://www.youtube.com/watch?v=UPm0pz8TQlI


Jeres tegn på modelleringskompetence

I har i jeres refleksionsark noteret, hvad I så tegn på. Hvad mangler 
I at se - eller at se mere af?

Få adgang via:

menti.com
Kode: 89 95 90



Tegn på naturfaglig kompetence:
Perspektivering



Tegn på perspektiveringskompetence

...men de 
katalysatorer kender 
vi ikke endnu. De er 

der nok, men vi 
kender dem ikke...

Om katalysatorer, der er nødvendige i effektiv 
fremstilling af 2. generations biobrændstof - 
problemstilling om biobrændstof inden for 

Bæredygtig energiforsyning…

...indtil videre…

...af hvad vi ved af nu…

Om nogle af enkeltdelene, der vises i 
standardmodellen, som man vist ikke 

helt ved, hvad har af betydning - 
problemstilling om radioaktivitet inden 

for Strålings indvirkning…



Treklangen for perspektivering

Eleven kan 
perspektivere 
naturfagene til 
omverdenen og relatere 
indholdet i faget til 
udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse

Relaterer eleven den 
selvvalgte problemstilling 
til det faglige indhold, der 
er beskrevet i fagenes 
færdigheds- og 
vidensområder?

Inddrager eleven 
perspektiver fra sin egen 
omverden og i et større 
samfundsperspektiv?

Anviser eleven løsnings- 
og handlemuligheder i 
forbindelse med 
problemstillingen - og 
begrunder eleven mulige 
løsninger og handlinger?

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

Kan anvise og begrunde 
relevante 
handlemuligheder i forhold 
til den selvvalgte 
naturfaglige problemstilling

Hvilke 
tegn kan 
vi se?

Kompetencemål Prøvebekendtgørelsens
vurderingskriterier

Prøvevejledningens
opmærksomhedsfelter



Find tegn på perspektiveringskompetence

Film 4: Kig efter tegn på perspektivering

➕

https://youtu.be/4ZOep3ailf8
http://www.youtube.com/watch?v=4ZOep3ailf8


Jeres tegn på perspektiveringskompetence
Skriv et af de tegn på perspektiveringskompetence, du har 
observeret.

Få adgang via:

menti.com
Kode: 87 13 1



Tegn på naturfaglig kompetence:
Kommunikation



Treklangen for kommunikation

Eleven kan 
kommunikere om 
naturfaglige forhold i 
naturfagene

Anvender eleven relevante 
fagbegreber ift. 
problemstillingen, der 
demonstrerer forståelse og 
overblik over 
sammenhænge?

Formidler eleven formidler 
ved hjælp af velvalgte 
undersøgelser, modeller, 
genstande og medier?

Argumenterer eleven 
naturfagligt med 
udgangspunkt i det faglige 
indhold som er beskrevet i 
fagenes færdigheds- og 
vidensområder?

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

Hvilke 
tegn kan 
vi se?

Kompetencemål Prøvebekendtgørelsens
vurderingskriterier

Prøvevejledningens
opmærksomhedsfelter



Find tegn på kommunikationskompetence

➕

Film 5: Kig efter tegn på kommunikation

https://youtu.be/KTdmC8tJwLo
http://www.youtube.com/watch?v=KTdmC8tJwLo


Jeres tegn på kommunikationskompetence
I har i jeres refleksionsark noteret, hvad I så tegn på.

Del jeres observationer via:

menti.com
Kode: 60 04 26



Uddybende spørgsmål



De uddybende spørgsmåls funktion til prøven

De uddybende spørgsmål
● Skal give eleverne mulighed for at reflektere og udvise 

naturfaglig kompetence under prøven - i en ikke forberedt 
kontekst 

● Skal desuden sikre, at eleverne under prøven har ”noget”, de 
kan foretage sig, mens lærer(e) og censor er ved andre 
elever/grupper





I hvor høj grad havde de uddybende spørgsmål 
fokus på undersøgelseskompetence



Eksempler på uddybende spørgsmål
Skitser en undersøgelse ud fra følgende hypotese: Vi forventer, at vandet udvider 
sig ved opvarmning.

Skitser en undersøgelse, der viser om bærs holdbarhed kan forlænges vha. af 
bestråling.

I har fået udleveret to forskellige modeller, som viser vands kredsløb. Diskuter 
fordele og ulemper ved de to modeller.

Anvend din viden om globale vindsystemer til at argumentere for placering af 
vindmøller.

…..

Er der forskel på spektrets forskellige bølgelængder og deres virkning på liv?



Udarbejdelse af uddybende spørgsmål
Hvilke uddybende spørgsmål vil I forberede til de to grupper?

Sørg så vidt muligt for:

● At det ikke kan besvares med ja/nej
● At det ligger inden for elevernes problemstilling
● At det har fokus på at afdække elevernes naturfaglige 

kompetencer
● At det er entydigt, og let forståeligt for eleverne
● At det ikke er snævert og ikke kun relaterer sig til ét af fagene



Formuler uddybende spørgsmål

➕

Film 6: Uddybende spørgsmål

https://youtu.be/Fvhp9jW-998
http://www.youtube.com/watch?v=Fvhp9jW-998


Del dine uddybende spørgsmål med de andre:

kortlink.dk/wgxz



Giv og tag med hjem



Tag med hjem



Skemaer til øve og til prøve

Til “øvesituationen” Til prøvesituationen



Find mere hjælp

https://astra.dk/uddybende-spoergsmaal

