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Hvad prøves eleven i?

• Mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi (16/17)

• Eleven prøves i sin kompetence inden for alle de naturfaglige kompetenceområder.

• Det skal ske ved inddragelse af færdigheder og viden til at belyse den selvvalgte 
naturfaglige problemstilling:

• - kan forklare og begrunde valg af undersøgelser og modeller

• - kan designe, udføre og drage konklusioner af naturfaglige undersøgelser i 
sammenhæng med relevante modeller og perspektiver

• - kan anvende, vurdere og udvikle modeller i sammenhæng med undersøgelser og 
perspektiver 

• - kan argumentere for naturfaglige forhold og kan anvende relevant fagterminologi 
fra både fysik/kemi, biologi og geografi

• - kan anvise og begrunde relevante handlemuligheder. 
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Hvad prøves eleven i?

• 60 minutter digital selvrettende 
udtræksprøve (19/20)
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• 90 minutter forsøgsprøve (20/21)

• Del A (ligner 60 min prøven i form)

• Del B (åbne tekstsvar og simuleringer)



Består af et overordnet fagformål og fire
bindende kompetenceområder med 
hver deres kompetencemål. 

Fælles Mål:
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Kompetenceområderne har underliggende,
bindende færdigheds- og vidensområder. 

Faghæftet

Under hvert færdigheds- og vidensområde 
findes vejledende færdigheds- og vidensmål
til inspiration for undervisningen.



Faghæftet 
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Læseplanen uddyber kompetencemålene og 
beskriver det indhold og den progression, der 
skal knytte sig til kompetencemålene, med 
henblik på at give en ramme for lærernes 
valg af indhold. 

Undervisningsvejledningen giver 
information, støtte og inspiration til at 
kvalificere de mange valg, som læreren, i 
samarbejde med sin leder og sine kolleger, 
tager i sin praksis. 



Hvordan defineres naturfaglig kompetence? 
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 At det, eleven skal vide og kunne inden for naturfagene, kan samles i begrebet naturfaglig kompetence, 

med hvilken naturfagene medvirker til den almene dannelse af eleven. 

 At det naturfaglige kompetencebegreb kan underinddeles i en række delkompetencer, som tilsammen 

udgør den naturfaglige kompetence.

Undersøgelseskompetencen:

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi, biologi og geografi. 

- elevens interesse i at foretage undersøgelser (autentiske undren)

- elevens viden om, hvilke spørgsmål (metoder til undersøgelse), der kan stilles til en given naturfaglig kontekst. 

Modelleringskompetencen:

Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi, biologi og geografi. 

- elevens interesse i at anvende repræsentationer, forstået som forenklinger af naturfaglige fænomener

- elevens evne til at forstå teoretiske repræsentationer og også selv udføre repræsentationer. 

Repræsentationerne kan have form af konkrete tredimensionelle modeller, men kan også være tal, symboler eller 

algoritmer, altså sammenhænge mellem forskellige faktorer i naturen. 



27. april 20228

Kommunikationskompetencen:

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi, biologi og geografi.

Som afsender af kommunikation: Kan udtrykke sin naturfaglige viden ved hjælp af faglige begreber samt 

naturfaglige argumentation.

Som modtager af kommunikation: Er kildekritik og forståelse af afsender, budskab og modtager 

omdrejningspunkt.

Perspektiveringskompetencen:
Eleven kan perspektivere fysik/kemi, biologi og geografi til omverdenen og relatere indholdet i fagene til 
udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. 

- når problemstillingen og arbejdsspørgsmålene bliver relateret til elevens egen omverden og 
samfundsmæssige problemstillinger og handlemuligheder

Hvordan defineres naturfaglig kompetence? 
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Kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning
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Kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning



Spørgsmål på emu-respons 
– dit faglige vejledningsforum

13

• Har du spørgsmål om 
undervisningen, fælles mål 
og prøver i dit fag?

• På emu-respons får du 
direkte adgang til fagspecifik 
sparring, inspiration og 
vejledning fra 
læringskonsulenterne.

• Opret dig som bruger 
www.respons.emu.dk 
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Tag et billede med mobilen

Vurder elevens naturfaglig kompetence

10 temapakker, kompetenceorienteret undervisning med udgangspunkt i nyeste forskning

Viden Om – kompetenceorienteret undervisning

https://astra.dk/undervisning/faellesfaglig-naturfagsundervisning/faelles-prove/vurder-naturfaglig-kompetence/
https://astra.dk/undervisning/faellesfaglig-naturfagsundervisning/faelles-prove/vurder-naturfaglig-kompetence/
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/nye-inspirationsmaterialer-om-mennesket-i-det-teknologiske?b=t5
https://emu.dk/grundskole/ledelse/paedagogisk-ledelse/viden-om-kompetenceorienteret-naturfagsundervisning?b=t5-t1580-t4958

