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Naturfag

Mål 4.7: 
Uddannelse for bæredygtig udvikling

Indikatorer Graden af integration af (i) 
uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) 
uddannelse for bæredygtig udvikling, herunder 
ligestilling mellem kønnene og 
menneskerettigheder, på alle niveauer i:

(a) nationale uddannelsespolitikker 

(b) læreplaner 

(c) læreruddannelse 

(d) elevbedømmelse.

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig 
den viden og de færdigheder, som er 
nødvendig for at fremme bæredygtig 
udvikling, herunder bl.a. gennem 
undervisning i bæredygtig udvikling og 
bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, 
ligestilling mellem kønnene, fremme af en 
fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt 
medborgerskab samt anerkendelse af 
kulturel mangfoldighed og af kulturens 
bidrag til bæredygtig udvikling.
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Naturfag
Hvilke ”dokumenter” har indflydelse 
på indholdsvalg og arbejdsformer?

 Folkeskoleloven

 Fælles mål
Fagformål

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensområder

(Færdigheds- og vidensmål)

 Læseplaner, 
undervisningsvejledninger

Ministerielt udarbejdet 
inspirationsmaterialer

 Prøvebekendtgørelse, 
prøvevejledninger
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NaturfagFolkeskolens formål

 § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med 
dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres 
forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

 Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 
virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for 
at tage stilling og handle.

 Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati.

4



Naturfag

LÆRINGSKONSULENT MADS JOAKIM SØRENSEN 

 Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige 
kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager 
til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne 
sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge 
samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som 
har værdi i det daglige liv. 

 Stk. 2. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne 
oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal 
medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne 
til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, 
teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille 
spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes 
og fremmes. 

 Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem 
menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt 
ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og 
handling i forhold til en bæredygtig udvikling. Eleverne skal gennem 
faget udvikle interesse for naturfag og teknologi samt naturfaglige 
kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene 
biologi, fysik/kemi og geografi.

 Eleverne skal i biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed 
opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil 
med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. 
Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og 
sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af 
naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende 
biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige 
anvendelser af biologi.

 Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, 
som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og 
undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes 
interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab 
og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

 Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og 
teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes 
ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, 
så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i 
forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med 
naturen – lokalt og globalt.

Naturfagenes formål
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Fælles Mål: Større frihed og færre bindinger 
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Bæredygtighed i de 
nye læseplaner (nedslag fra fysik/kemi)
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Fællesfaglig undervisning (læseplan)
 I løbet af 7.-9. klasse gennemføres mindst seks 
fællesfaglige undervisningsforløb. Formålet 
med det fællesfaglige samarbejde er at give 
eleverne mulighed for fordybelse og 
oplevelse af sammenhænge samt at udvikle 
deres evne til at indkredse, forstå og 
behandle problemstillinger som grundlag for 
at udvikle holdninger til og at kunne handle i 
komplekse situationer

 Fællesfaglige fokusområde skal formuleres på 
baggrund af mindst to af følgende kriterier: 

 • Det skal inddrage elevernes egne 
undersøgelser i lokalområdet. 

 • Det skal inddrage elevernes arbejde med 
teknologi. 

 • Det skal inddrage interessemodsætninger, så 
eleverne får mulighed for at tage stilling.
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Problembaseret undervisning er bl.a. karakteriseret ved, at:
• Eleverne er medbestemmende ift. valg af et afgrænset naturfagligt område.
• Eleverne får lejlighed til at arbejde med handlinger eller forslag til handlinger undervejs i 

forløbet
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Naturvidenskabsstrategi
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10 grundlæggende 
naturvidenskabelige erkendelser

1. Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

2. Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system

3. Jordens ressourcer er begrænsede

4. Naturen har høj grad af biodiversitet

5. Alt liv har udviklet sig gennem evolution

6. Organismer består af celler - generne i dem kan både nedarves og ændres

7. Alt i universet er opbygget af små partikler

8. Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet

9. Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra en form til en anden

10. Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet
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Erkendelse 1: Natur, mennesker og 
samfund påvirker hinanden gensidigt
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Fælles prøve i 
fysik/kemi, biologi og geografi
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Spørgsmål
?
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