
Nyt fra BUVM



Nyt på naturfagsområdet

• Fremtidigt evaluerings- og 
bedømmelsessystem

•Nye digitale forsøgsprøver

•Styrket fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling 

•Nye inspirationsmaterialer til naturfagene

•Nye tilbud om kompetenceudvikling i naturfaglige teams
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Fremtidigt evaluerings- og 
bedømmelsessystem

• Politisk aftale fra 29. oktober 2021
- pædagogisk
- at forældrene kan følge med i deres børns 
grundlæggende færdigheder 
- til at samfundet kan følge med i, om 
folkeskolens elever udvikler forventelige læse-
og matematikfærdigheder.

• Frivillige test i naturfagene
- Det adaptive princip erstattes af et lineært 
princip.
- Test i begyndelsen af skoleåret.
- Der kommer en frivillig test i n/t i 6. klasse 
samt frivillige test geografi, biologi og 
fysik/kemi i 8. klasse.
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Nye digitale forsøgsprøver

• 30 minutters udtræksprøve i henholdsvis fysik/kemi, geografi og biologi
Multiple choice test, som primært tester viden og færdigheder.(2006/2007)

• 60 minutters udtræksprøve i henholdsvis fysik/kemi, geografi og biologi
Multiple choice test, som både tester viden og færdigheder samt kompetencer. 
(2019/20)

• 90 minutters forsøgs-udtræksprøve i henholdsvis fysik/kemi, geografi og biologi
Multiple choice test-del som både tester viden, færdigheder samt kompetencer –
kaldet A-delen. (2020/21 – reelt 23)

• Derudover er der B-delen, som er en blanding af multiple choise test og åbne 
testsvar. Indeholder også simuleringer.

• Hvad testes der for i de to dele? 
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Nye digitale forsøgsprøver

• Del A receptive færdigheder (evnen til at vælge det korrekte svar)

• Del B produktive færdigheder (skab selv svaret)

• Hvad hedder nullermand på engelsk?

nullman
dust bunnies
speedy
google

• udfaldsrummet er meget større - og derved meget svære.

• Status april 22
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Styrket fokus på uddannelse 
for bæredygtig udvikling 



BUVM støtter Handleplan for 
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
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• Bag handleplanen står 24 organisationer fra børne-, undervisnings-, 
uddannelses- og kulturområdet. 

• Partnerskaber på Børne- og Undervisningsområdet skal se på, hvordan der arbejdes med 
uddannelse i bæredygtig udvikling og undersøge udviklingspotentialer, dvs. 
- hvilke barrierer og muligheder er der for arbejde med uddannelse i bæredygtig udvikling i 
dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner?

• Bl.a. undersøge, hvilke udfordringer, der kan være i det pædagogiske arbejde og i 
samspillet med det omkringliggende samfund, når man arbejder med uddannelse i 
bæredygtig udvikling.

• BUVM støtter med 0,5 millioner kroner i 2022 til etablering af et midlertidigt sekretariat, 
som har ansvaret for at koordinere og samle partnerskabernes arbejde til en samlet 
afrapportering, som skal ligge klar i september 2022.



Inspirationsunivers om FN’s verdensmål

• Inspirere til inddragelse af FN’s verdensmål i 
undervisningen

• Forventet lancering: Maj 2022

• Forskellige former for materialer på sitet:

• Konkrete undervisningsforløb, –aktiviteter 
og cases – opdelt i uddannelsesområder.

• Artikler med generel didaktisk og 
pædagogisk inspiration til, hvordan verdensmål 
kan inddrages i undervisningssammenhæng.

• Artikler og cases med inspiration til 
bæredygtig ledelse og organisation samt 
samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner.

27. april 20228



Nye inspirationsmaterialer til 
naturfagene



Temapakker om ny forskning
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• Fra forskningsverden til skolen

• Inspirationsmateriale

• Kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning –
inspiration til 1.-9. klasse



Naturvidenskabens ABC
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• Naturvidenskabens ABC

https://naturvidenskabensabc.dk/forside/grundskole/


Kompetenceudvikling i 
naturfaglige teams



Eksempler på materialer, der kan understøtte 
udvikling i fagteams 
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Nye materialer på emu.dk

Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber 

https://www.snliskyen.dk/


Spørgsmål på emu-respons 
– dit faglige vejledningsforum
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• 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 



Tag et billede med mobilen
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• Videnspakke om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 

• SLNiskyen - Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber

• 10 temapakker med nye naturvidenskabelig forskning 
og didaktisk inspiration til alle klassetrin

• De 10 naturvidenskabelige erkendelser med 

progressionsbeskrivelser – et inspirationsunivers hos Astra.dk

• Videnspakke om kompetenceorienteret undervisning 

• Udviklingsredskab målrettet ledelse

https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/undersoegelsesbaseret-naturfagsundervisning?b=t5-t1580
https://www.snliskyen.dk/
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/fedtceller-gener-og-livets-kode
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/fedtceller-gener-og-livets-kode
https://naturvidenskabensabc.dk/forside/grundskole/
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/kompetenceorienteret-naturfagsundervisning?b=t5-t1580
https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_VidenOm_Udviklingsredskab.pdf

