
Prøverne i naturfagene



Dagsordenen for i dag

• Overblik over prøverne i naturfagene

a. Fælles faglige prøve

b. Den digitale skriftlige prøve

• En kort orientering om forsøgsprøverne i naturfag.

• Karaktergivning i skoleåret 20/21

26. marts 20212



De to prøver i 
naturfagene 

26. marts 20213De digitale skriftlige prøver for naturfagene Den fælles prøve for naturfagene



Mål – undervisning - evaluering

26. marts 20214

Kompetence-, færdigheds- og 
vidensmål for fagene

Undervisningen Evalueringen

Formativ såvel som 
summativ 



Den fællesfaglige prøve

• Folkeskolens prøve i den fælles prøve i 
fysik/kemi, biologi og geografi på 9. 
klassetrin er en obligatorisk prøve

• Ifølge folkeskoleloven skal 
undervisningens indhold fastlægges 
således, at kravene ved prøverne kan 
opfyldes

• Den fælles prøve følges af forskning 
udført/varetaget af Rambøll.
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Den fælles prøve for naturfagene



Den fællesfaglige prøve -
større frihed

Hvert 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. 

26. marts 20216

Den fællesfaglige prøve for naturfagene



Den fællesfaglige prøve -
større frihed

De fællesfaglige undervisningsforløb skal være 
problembaserede

Problembaseret undervisning er her 
karakteriseret ved, at:

• Eleverne er medbestemmende ift. valg af et 
afgrænset naturfagligt område.

• Eleverne belyser en eller flere problemstillinger
inden for det afgrænsede naturfaglige område.

• Eleverne får lejlighed til på egen hånd at formulere 
og undersøge udvalgte spørgsmål, der relaterer sig 
til problemstillingen.

• Eleverne får lejlighed til at arbejde med handlinger 
eller forslag til handlinger undervejs i forløbet.
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Den fællesfaglige prøve
Følgeforskning
Nogle observationer fra følgeforskningen

• Lærerne er overvejende glade for prøven

• Eleverne er glade for prøven – deres motivation 
er stigende

Opmærksomhedspunkter i øvrigt

1. Italesættelse af kompetencerne er udfordrerne 

2. Det er vanskeligt at skabe plads til alle 
indholdsområder

3. Nogle elever har stadig opfattelsen af at det er 
en projektopgave

4. Der er manglende fokus på elevernes egne
design af undersøgelser/modeller
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Den skriftlige digitale prøve

9

• Folkeskolens skriftlige prøve i fysik/kemi, biologi 
og geografi på 9. klassetrin er en udtræksprøve
i den naturfaglige udtrækspulje.

• Der prøves i naturfagenes mål



Den skriftlige digitale prøve
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• Den skriftlige prøve for naturfagene er opbygget efter 
samme model og struktur. 

• Der er afsat 60 minutter til de digitale skriftlige prøver i 
biologi, geografi og fysik/kemi.

• Det er en selvrettende prøve

• Den digitale prøve i naturfagene skal kunne prøve 
eleverne bredt, skal eleverne markere mellem 75 og 80 
korrekte svar i et prøvesæt, herefter omtalt som point 

Den digitale skriftlige prøve for henholdsvis biologi, geografi og fysik/kemi – prøvevejledningen for fagene.



Den skriftlige digitale prøve
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• Eleven prøves inden for dele af kompetenceområderne 
undersøgelse, modellering samt perspektivering og 
argumentation, herunder at eleven kan: 

• Analysere og vurdere undersøgelser og modeller med 
naturfagligt indhold 

• Forholde sig til problemstillinger med naturfagligt indhold 

• Genkende naturfaglig argumentation 

• Vurdere og vælge relevante handlemuligheder 

Punkt 8.4 i prøvebekendtgørelsens fagbilag til prøven i fysik/kemi 

Den digitale skriftlige prøve for henholdsvis biologi, geografi og fysik/kemi – prøvevejledningen for fagene.



Den skriftlige digitale prøve -
video og animation
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• I nogle opgaver er der indlejret enten video
eller animation til at formidle en del af 
opgavens indhold

• Det kan være en video, hvor eleverne skal 
forholde sig til en undersøgelse

• Det kan eksempelvis være en animation, 
hvor eleverne skal forholde sig til processer 
og naturfænomener

Den digitale skriftlige prøve for henholdsvis biologi, geografi og fysik/kemi –
prøvevejledningen for fagene.



Hvilke ligheder og forskelle er der så mellem den fælles 
faglige prøve og den digitale skriftlige 1 times prøve?

Forskelle mellem prøverne i 
naturfag

Ligheder mellem prøverne i 
naturfag

Prøverne er forskellige – den 
ene er mundtlig og fælles faglig. 
Den anden er MC-baseret og 
enkeltfaglig

Begge prøvers 
vurderingskriterier er altså
hæftet op på de naturfaglige 
kompetencer

Den ene er af 60 minutters 
varighed – den anden er af 2 
timers varighed (inkl. votering)

Eleverne skal I begge test 
kunne beherske kompetencer 
på forskelligt taksonomisk 
niveau

Den fællesfaglige prøve er 
obligatorisk. Den skriftlige 
digitale er en udtræksprøve

Begge prøverne tager deres 
afsæt i færdigheds-
vidensområderne for 
naturfagene
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To prøver,
samme 

undervisning



Undervisningen tilrettelægges med følgende 
fokus - magiterningen
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• Undervisning, der tilgodeser alle kompetencerne

• De bindende færdigheds-/vidensområder

• Fælles faglige forløb 

• Italesættelse af de naturfaglige kompetencer, når de optræder 
i undervinsingen

• Eleverne skal udfordres på flere taksonomiske niveauer, når de 
eksempelvis arbejder modeller, simuleringer, animationer og 
undersøgelser



Et hjælpedokument baseret på taksonomiske 
niveauer
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• Et dynamisk dokument, der kan 
anvendes af naturfagsteamet, så I får 
formuleret opgaver til de simuleringer, 
animationer eller modeller, der anvendes 
i et undervisningsforløb opbygget 
omkring 5E-modellen

• Et dokument, der sagtens kan indeholde 
flere/færre niveauer og dermed tilpasses 
den enkelte klasses niveau og tidligere 
undervisningspraksis

Hjælpedokument til arbejdet med taksonomier i naturfagsundervisningen 
 

1.Niveau – Anvend, Beskrivelse, forklaring 

 Her skal eleverne arbejde med at anvende simuleringen og beskrive med fagbegreber. 

 

 

 

 

 

 

2. Niveau –  Sammenligne og sammenholde  

På dette niveau skal der være fokus på elevernes anvendelse, af de data simuleringen genererer. Vi skal 

sørge for, at eleverne bliver i stand til at udvælge gode eksempler på data og blive i stand til at 

sammenligne resultater. 

 

 

 

 

 

 

3. Niveau – Designe, Diskutere og forsvare 

På dette niveau skabes et fokus på elevernes evne til at anvende opnåede erfaringer i en skabende 

kontekst, hvor de undervejs har mulighederne for at diskutere og forsvare deres design ud fra naturfaglige 

betragtninger. 

 



Gode undervisningsnære perspektiver på 
de to prøver
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ADI Modellen – hentet fra ASTRA´S hjemmeside



Gode undervisningsnære perspektiver 
som vil understøtte de to prøver

26. marts 202117

https://astra.dk/uddybning-5e-modellen

Undervisnings-
vejledningen for 

fagene

https://astra.dk/uddybning-5e-modellen


Gode undervisningsnære perspektiver 
som vil understøtte de to prøver

26. marts 202118

Kompetence baseret undervisningsmidler 
på Emu.dk

1. Autentiske problemer
2. Høj elevstyring
3. Problembaseret

https://emu.dk/grundskole/ledelse/paedagogisk-ledelse/viden-
om-kompetenceorienteret-naturfagsundervisning?b=t5-n1-
t1890

https://emu.dk/grundskole/ledelse/paedagogisk-ledelse/viden-om-kompetenceorienteret-naturfagsundervisning?b=t5-n1-t1890


Tilbagemeldingssystem til lærerne

26. marts 202119

De digitale prøver

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at skabe 
et tilbagemeldingssystem til lærerne, der

• Er didaktisk og formativt

• Skaber overblik over testens resultater i forhold 
til landsgennemsnit

• Skaber en mulighed for lærerteamet at 
diskutere testens resultat baseret på den 
forudgående undervisning



Mål – undervisning - evaluering

26. marts 202120

Kompetence-, færdigheds- og 
vidensmål for fagene

Undervisningen Evalueringen

Formativ såvel som 
summativ 



Den digitale skriftlige 
forsøgsprøve



To nye opgavetyper

• Simuleringer tilgodeser især 
undersøgelses- og 
modelleringskompetencen

• De åbne tekstsvar giver muligheden for 
at teste bredere og dybere



Den digitale skriftlige forsøgsprøve formoder vi bliver 
udsat, så forsøgsperioden vil foregå i 2021/2022 samt 
2022/2023

Vi håber der er mange der vil være med til at kvalificere 
denne forsøgsprøve og tilmelde jer:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-
og-booking/proeveformer-og-forsoeg/forsoeg-med-de-skriftlige-proever-i-naturfag

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/proeveformer-og-forsoeg/forsoeg-med-de-skriftlige-proever-i-naturfag


Karaktergivning i år, 
efter prøverne er aflyst



Karaktergivning
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https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-
forberedelse/standpunktskarakterer Fagformålet for fysik/kemi fra faghæftet 2019



Karakteren i den obligatoriske fælles 
prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
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Tak for at I lyttede –
tid til spørgsmål?


