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Indledning 

Faget naturfag er et valgfag i 10. inddraget i et undervisningsfor- arbejdes med flere færdigheds- og 
klasse. I faget tages udgangs- løb. Der er progression i de natur- vidensmål på tværs af kompeten-
punkt i elevernes allerede opnåede faglige mål fra 1. klasse i natur/ ceområderne. Det skal endvidere 
kompetencer, færdigheder og vi- teknologi til 10. klasse i naturfag tilstræbes, at undervisningen 
den fra naturfagsundervisningen og fysik/kemi. tilrettelægges, så den vekselvirker 
i 1.-9. klasse. mellem den enkeltfaglige fordy-

De fagspecifikke mål beskriver belse og det tværfaglige arbejde, 
Faget naturfag skal skabe grund- stofindhold i naturfag, og de er herunder med fælles naturfaglige 
lag for, at eleverne kan bruge udfoldet i fire færdigheds- og problemstillinger i det omfang, 
deres erhvervede kompetencer i vidensområder: miljø, natur, klassen eller enkelte elever har 
deres videre uddannelsesforløb, og naturgrundlag og levevilkår samt andre naturfaglige valgfag.
når de som samfundsborgere står menneske og samfund. 
over for naturfaglige problemstil-
linger. Ved planlægningen af undervis-

ningen skal begge typer mål ind-
Naturfag beskæftiger sig med den drages således, at kompetencerne 
naturgivne og menneskeskabte udvikles i et samspil mellem de 
omverden. Faget naturfag om- naturfaglige, de fagspecifikke mål 
handler både naturfaglige og sam- og de uddannelsesmæssige mål-
fundsfaglige aspekter og uddan- sætninger. 
nelsesparathedsaspekter.

Desuden indgår arbejdet med 
Fælles Mål omfatter fem kom- elevernes uddannelsesafklaring i 
petenceområder: undersøgelse, undervisningen med henblik på 
modellering, perspektivering, at tydeliggøre deres uddannelses-
kommunikation og uddannelses- parathed i relation til uddannelser 
afklaring. med naturfaglige aspekter.

I naturfag arbejdes med to typer Undervisningen tilrettelægges 
mål: med udgangspunkt i kompetence-

områderne. 
De naturfaglige mål beskriver 
arbejdsmetoder og processer, som Læseplanen beskriver under-
er fælles for fagene naturfag og visningens progression i fagets 
fysik/kemi. De naturfaglige mål trinforløb og danner grundlag for 
er udfoldet i et færdigheds- og en helhedsorienteret undervis-
vidensområde, og flere af de na- ning. Det er væsentligt, at der i 
turfaglige mål vil normalt blive det enkelte undervisningsforløb 
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I naturfag skal eleverne videre- kemi og geografi og bl.a. arbejdet kunne vurdere uddannelses- og 
udvikle naturfaglige kompe- med fagenes fællesfaglige fokus- erhvervsmulighederne inden for 
tencer, der bygger på tilegnede områder, så de kan genkende, fagområdet. Med denne viden 
færdigheder og viden om miljø, formulere og arbejde med natur- skal eleverne blive afklaret i for-
natur, menneske og samfund faglige problemstillinger. hold til deres egne uddannelses-
samt naturgrundlag og levevilkår. ønsker og erhvervsmuligheder 

Gennem valg af undervisningens inden for fagområdet.
I undervisningen skal eleverne aktiviteter og temaforløb skal 
bygge videre på biologi, fysik/ eleverne opnå viden om og 

Trinforløb for 10. klassetrin 

Undersøgelse  

Kompetenceområdet undersøgelse omfatter fem færdigheds- og vidensområder: 

Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål i fortsættelse af naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi 
på 7.-9. klassetrin, og disse fokuserer på formulering, undersøgelse og evaluering af naturfaglige problem-
stillinger. 
Miljø fokuserer på undersøgelser af forskellige miljøfaktorer
Natur fokuserer på undersøgelser af udvikling og biodiversitet i naturen.
Naturgrundlag og levevilkår fokuserer på undersøgelser af sammenhængen mellem naturgrundlag, 
 produktion og levevilkår. 
Menneske og samfund fokuserer på undersøgelser af påvirkning og bevarelse af naturområder.

Det centrale i kompetenceområ-
det er, at eleverne fortsat arbejder 
med at tilegne sig kompetencer i 
at designe, gennemføre og eva-
luere undersøgelser i naturfag.

Undersøgelser i naturfag
Eleverne har i biologi, fysik/kemi 
og geografi arbejdet med under-
søgelser og har herigennem 
erfaret, at man ved systematisk 
observation og tilhørende forkla-
ringer kan opnå en generalise-
ret for ståelse af sammenhænge 
mellem fæno mener i den fysiske 
omverden.

Eleverne skal arbejde systematisk 
med Undersøgelser i naturfag. I 

samspil med andre elever og med Eleverne skal have kendskab til 
vejledning af læreren skal ele- kriterier for opstilling af hypoteser 
verne identificere og formulere og fortsat udvide deres kendskab 
problemstillinger, der både har til naturfaglige undersøgelsesme-
relevans for eleverne selv og for toder og deres anvendelsesmulig-
andre. Udgangspunktet for en heder og begrænsninger.
problemstilling kan være en fælles 
undren over et naturfagligt fæno- Elevernes arbejde med observa-
men, som eleverne har oplevet tion, registrering, beskrivelse, 
eller er blevet præsenteret for. I opsamling af data og systematiske 
denne proces skal eleverne for- undersøgelser med variabelkon-
mulere hypoteser, som kan give trol skal foregå både på skolen og 
mulige f orklaringer på den eller de uden for skolen.
observationer, som er foretaget, 
og foreslå undersøgelser, der kan Eleverne skal i samarbejde de-
belyse holdbarheden af hypotesen signe, opstille og gennemføre 
(verifikation eller falsifikation), og undersøgelser. Undervisningen 
dermed få mere at vide om pro- skal have fokus på elevernes ind-
blemstillingen. samling og registrering af data. 
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Eleverne skal arbejde med forskel-
lige metoder til dataindsamling, 
herunder målinger foretaget med 
digital dataopsamling og andet 
elektronisk udstyr samt andres 
observationer, bl.a. undersøgel-
sesdata fra internettet og multi-
modale naturfagstekster.

Eleverne skal forholde sig kilde-
kritisk til de indsamlede data og 
have fokus på eventuelle fejl-
kilder, når de skal analysere 
under søgelsesproces og data. På 
baggrund af analysen skal ele-
verne kunne bekræfte, omformu-
lere eller forkaste deres hypoteser 
og dermed vurdere, om under-
søgelsen giver basis for en konklu-
sion, der eventuelt kan generali-
seres, fx ved sammenligning med 
andre foreliggende undersøgelses-
resultater.

Miljø
Elevernes undersøgelser skal 
tage udgangspunkt i udvalgte 
miljømæssige problemstillinger. 
Arbejdet omfatter undersøgelser 
af relevante miljøfaktorer, her-
under organisk og uorganisk stof, 
stofkredsløb, stråling, vejr og 
klima.

 

Natur
Undervisningen tager udgangs-
punkt i elevernes egne undersø-
gelser af lokale naturområder. 
Her skal der fokuseres på forhold, 
der har indgribende betydning for 
området udvikling, hvilket relate-
res til en ’naturlig’ udvikling. Der 
fokuseres desuden på udviklin-
gens betydning for biodiversiteten 
(mangfoldigheden). Eleverne ind-
drager i arbejdet også forskellige 
natursyn.

Naturgrundlag og levevilkår
Eleverne undersøger og vurderer 
produktions- og levevilkår i ud-
valgte lande og regioner i forhold 
til det givne naturgrundlag. Dette 
arbejde sammenlignes med hjem-
lige forhold, herunder bosættelse, 
råstoffer og dyrkningsmønstre i 
relation til jordbundsforhold.

Menneske og samfund
Udgangspunktet for elevernes 
undersøgelser er lokal og regional 
planlægning, naturgenopretning 
og naturbevarelse. I arbejdet ind-
drages teknologiens betydning for 
den enkelte og samfundet, lokalt 
og globalt, herunder også sam-
spillet mellem sundhed, livsstil og 
levevilkår.
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Modellering  

Kompetenceområdet modellering omfatter fem færdigheds- og vidensområder: 

Modellering i naturfag er naturfaglige mål, og her fokuseres på, at eleverne kritisk og kvalificeret kan ud-
vælge eller selv udvikle modeller til forklaring på naturfaglige sammenhænge og problemstillinger.
Miljø fokuserer på modeller, som inddrager faktorer, der sammenkobler en række vigtige miljøfaktorer og 
sammenhænge i samspillet mellem menneske, natur og samfund.
Natur fokuserer på modeller, der fremhæver de mange forskellige sammenhænge, relationer og afhængighe-
der, der er mellem forskellige udviklingstendenser og forandringer, der konstant finder sted i naturen på kort 
sigt såvel som set i et langt tidsmæssigt perspektiv. 
Naturgrundlag og levevilkår fokuserer på modeller til forklaring af naturudnyttelse og bæredygtighed i rela-
tion til produktion og de levevilkår, som produktion skaber grundlag for. 
Menneske og samfund fokuserer på modeller, der beskriver teknologiudviklingens betydning for enkelt-
personer såvel som for befolkninger i større samfund. Modellerne omhandler forhold, der har betydning for 
lokale, regionale eller globale forhold. 

Det centrale i kompetenceområ-
det er, at eleverne kan anvende og 
udvikle egne og andres modeller i 
naturfaget.

Modellering i naturfag
Eleverne skal udnytte, at model-
ler forenkler og repræsenterer 
udvalgte aspekter af virkelig-
heden. Modellerne bliver brugt 
til at isolere de faktorer, som er 
funktionelt sammenhængende. 
Modeller kan også benyttes til at 
konkretisere og beskrive gen-
stande og processer, som ikke kan 
iagttages direkte. Eksempler på 
naturfaglige modeller er diagram-
mer, formindskede eller forstør-
rede tegninger, animationer og 
computersimulationer.

Eleverne skal lære om sammen-
hæng mellem model og det fæno-
men, modellen repræsenterer.

Eleverne skal udvikle deres evne 
til at opbygge modeller, som sam-
menfatter egne tanker, iagttagel-
ser, målinger og observationer. 
Eleverne skal kunne bevæge sig 
fra model til virkelighed og fra 
virkelighed til model.  

Miljø
Miljø er et begreb, som sammen-
kobler et stort antal faktorer, som 

påvirker mennesket i det daglige, 
som på regionalt plan skaber de 
omgivelser, som vi vekselvirker 
med, og de overordnede forhold, 
som på globalt plan er grundlag 
for livsbetingelser og levevilkår for 
alle levende organismer. I forbin-
delse med modeller vedrørende 
miljø fokuseres der på faktorer, 
som sammenkobler en række vig-
tige miljøsammenhænge i sam-
spillet mellem menneske, natur 
og samfund.

Natur
Naturen er central for gennemfø-
relse af observationer, undersø-
gelser og målinger, hvis tilrette-
læggelse kræver, at man isolerer 
udvalgte faktorer til undersøgelse 
i forhold til mere perifere faktorer. 
Natur betragtet i bred forstand 
indeholder så mange komplekse 
faktorer og sammenhænge, som 
må udvælges, forenkles og sam-
menfattes i modeller for at skabe 
overblik. 

Naturgrundlag og levevilkår
Naturgrundlag og levevilkår er 
tæt sammenvævet i moderne 
samfund, hvor naturgrundla-
get ofte udnyttes til det yder-
ste for at skabe de bedste le-
vevilkår for befolkningerne. 
Kompetenceområdet fokuserer 

på modeller til forklaring af na-
turudnyttelse og bæredygtighed 
i relation til produktion og de 
levevilkår, som produktion skaber 
grundlag for. Der skal arbejdes 
med bæredygtighed og hensigts-
mæssig naturudnyttelse i forhold 
til produktion, forbrug og levevil-
kår. Elevernes selvstændige udvik-
ling af egnede modeller vil bidrage 
til at skabe det nødvendige over-
blik for deres egen læring.

Menneske og samfund
Relationerne mellem enkelte 
mennesker og samfundet er i 
stadig udvikling, ikke mindst på 
grund af den teknologiske udvik-
ling. Eleverne anvender eksi-
sterende modeller eller udvikler 
egne overskuelige modeller, der 
beskriver teknologiudviklingens 
betydning for enkeltpersoner såvel 
som befolkninger i større sam-
fund. Det vil ofte være hensigts-
mæssigt, at eleverne benytter sig 
af modeller, der beskriver før og 
nu-situationer, for at skabe sig 
overblik over teknologiudviklin-
gens påvirkning af den generelle 
samfundsudvikling. Modellerne 
omhandler forhold, der har betyd-
ning for menneske og samfund 
på lokalt, regionalt eller globalt 
niveau.
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Perspektivering  

Kompetenceområdet perspektivering omfatter fem færdigheds- og vidensområder: 

Perspektivering i naturfag er de naturfaglige mål i fortsættelse af naturfagene biologi, fysik/kemi og geo-
grafi på 7.-9. klassetrin, og disse fokuserer på at relatere forhold i omverdenen til de tilegnede naturfaglige 
færdigheder og viden, og hvordan naturfaglig viden er blevet til.
Miljø fokuserer på bæredygtig udvikling og faktorer, der har indflydelse herpå.
Natur omhandler forskellige natursyn, som relateres til naturen som eksistensgrundlag.
Naturgrundlag og levevilkår fokuserer på modsætninger i samfundet i forhold til udnyttelsen af naturen og 
miljøet.
Menneske og samfund fokuserer på menneskets sundhed i forhold til livsstil og levevilkår.

Det centrale i kompetenceområdet 
er, at eleverne kan perspektivere 
naturfag til omverdenen og rela-
tere indholdet i faget til en for-
ståelse af, hvordan naturvidenskab 
bliver udviklet.

Perspektivering i naturfag
Eleverne skal udvikle deres per-
spektiveringskompetencer ved ar-
bejdet med problemstillinger, som 
ikke på forhånd er afgrænsede eller 
fagligt veldefinerede. Det omfatter 
bl.a. perspektivering i forhold til 
naturfaglige spørgsmål vedrørende 
elevernes hverdag, eller hvordan 
naturfaglig viden kan hjælpe med 
at belyse spørgsmål, som udsprin-
ger af mediernes omtale. 

Eleverne afgrænser udvalgte tek-
nologiske eller samfundsmæs-
sige problemstillinger, eventuelt 
i samarbejde med andre fag om et 
afgrænset tema og/eller en afgræn-
set problemstilling, hvilket kan 
give mulighed for at arbejde med 
nye synsvinkler og innovative løs-
ningsforslag.

Undervisningen fokuserer desuden 
på, hvordan naturvidenskabelige 
processer forløber. Perspektivet 
skal vise, hvordan viden udvikles, 
konsolideres og udbygges, og hvor-
dan elevernes eget arbejde med 
at undersøge, modellere og kom-
munikere afspejler mange af de 
processer, der foregår i videnskabe-
lig forskning. Eleverne skal opleve, 
hvordan det kræver kreativitet og 

fantasi at formulere en ny viden-
skabelig idé, og at nye videnska-
belige konklusioner ofte udsættes 
for tvivl og kritik, og at de løbende 
forsvares og eventuelt revideres.

Miljø
Eleverne skal med naturfaglige be-
greber kunne beskrive faktorer, der 
påvirker de aktuelle miljømæssige 
problemstillinger, som de arbej-
der med. Der skal bl.a. arbejdes 
med stof- og vandkredsløb, fossile 
brændsler, vedvarende energikil-
der, CO2, drivhuseffekt, klima-
forandringer og -tilpasninger i 
forhold til en bæredygtig udvikling 
både lokalt, regionalt og globalt.

Natur 
I undervisningen skal eleverne 
fokusere på forskellige natursyn 
i forhold til faktorer og sammen-
hænge i samspillet mellem men-
neske, natur og samfund. I arbej-
det inddrager eleverne forskellige 
forhold af betydning for naturens 
udvikling og biodiversitet (mang-
foldighed), og betragtninger over 
naturen som eksistensgrundlag.

Naturgrundlag og levevilkår 
Eleverne skal i arbejdet tage ud-
gangspunkt i udvalgte produkti-
onsmåder og deres udnyttelse af 
naturgrundlaget i forhold til for-
skellige interessegrupper og deres 
eventuelt modsatrettede interesser 
samt mulighederne for løsninger 
til en bæredygtig naturudnyttelse. 
Desuden skal eleverne arbejde med 

betydningen af lokal og regional 
planlægning, naturgenopretning 
og naturbevarelse.

Menneske og samfund
I undervisningen skal eleverne ar-
bejde med teknologiens betydning 
for den enkelte og samfundet i re-
lation til at forstå samspillet mel-
lem sundhed, livsstil og levevilkår.
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Kommunikation  

Færdigheds- og vidensmål i kompetenceområdet kommunikation omfatter fire færdigheds- og  
vidensområder: 

Formidling fokuserer på egnede metoder til formidling og vurdering af naturfaglige forhold. 
Argumentation fokuserer på formuleringen og vurderingen af naturfaglige begrundelser og påstande. 
Ordkendskab fokuserer på brugen af fagsprog i arbejdet med og formidling af naturfagene. 
Faglig læsning og skrivning fokuserer på tilegnelsen af naturfaglig viden gennem læsning og skrivning. 

  

Det centrale i kompetenceområdet 
er, at eleverne lærer at kommuni-
kere fagligt præcist om naturfag-
lige forhold.

Formidling 
Undervisningen fokuserer på, at 
eleverne skal kunne kommuni-
kere om naturfagligt indhold i et 
relevant fagligt sprog. Eleverne 
skal kunne udvælge egnede 
medier, herunder skal eleverne 
kunne vurdere, hvilke medier der 
er egnede til kommunikation af 
naturfaglige forhold til forskellige 
målgrupper, herunder artikler, 
bøger, interaktive medier, video, 
tv og radio. 

Senere skal eleverne kritisk for-
holde sig til deres egen og andres 
naturfaglige kommunikation 
samt være kildekritiske, herunder 
benytte sig af korrekte citater og 
korrekt fagsprog. Eleverne skal 
kunne kommunikere mundtligt 
og skriftligt om naturfaglige pro-
blemstillinger med en stadig sti-
gende præcision og nuancering. 
Der lægges vægt på, at eleverne 
anvender relevante fagord og 
begreber mundtligt og skriftligt, 
individuelt og i grupper, samt at 
eleverne kan forholde sig til kon-
struktiv feedback på sin formid-
ling. 

Argumentation 
Eleverne skal i et undervisnings-
forløb kunne indgå i naturfaglige 
diskussioner og kunne begrunde 
deres argumenter ved brug af 
naturfaglig viden og indsigt. 
Eleverne skal opnå kendskab til 

og erfaringer med naturfaglig 
argumentation, herunder forskel 
på begrundelser og påstande, 
samt holdnings- og værdibaserede 
argumenter. Eleverne skal i et vist 
omfang kunne bruge analogier. 

Senere skal eleverne opnå kend-
skab til, hvilke kriterier der har 
betydning for den faglige kvalitet 
af forskellige typer argumenter. 
På den baggrund skal eleverne 
kunne vurdere gyldigheden af na-
turfaglig argumentation og kunne 
identificere fejlslutninger og 
glidebaneargumenter samt have 
kendskab til argumentationsske-
maer og retoriske former. 

Ordkendskab 
Eleverne skal udvikle deres sprog i 
relation til faget, herunder deres 
repertoire af fagord og begre-
ber. Eleverne skal lære at benytte 
centrale naturfaglige begreber fra 
hverdagen, fx energi, bæredyg-
tighed, klima og økologi, samt 
begreber, som eleverne måske 
først stifter bekendtskab med 
i naturfagsundervisningen, fx 
energistrømme, demografi og 
succession. Undervisningen skal 
have fokus på, at eleverne skal 
kunne adskille hverdagssprog fra 
fagsprog, herunder have fokus på 
forskellen på hverdagsbegreber og 
fagbegreber, som fx bølger, svamp 
eller tunneldal. 

Eleverne skal også arbejde med 
ordforståelsesstrategier til selv-
stændig tilegnelse af nye ord, ud-
nyttelse af konteksten til forstå-
else af ord samt opslag i fysiske og 

digitale opslagsværker. Eleverne 
udbygger deres ordkendskab ved 
faglig læsning og formidling – i 
både mundtlige og skriftlige op-
gaver. 

Faglig læsning og skrivning 
I naturfag skal eleverne have 
viden om naturfagenes særlige 
teksttyper og disse teksters formål 
og struktur, herunder kende til 
forskellige teksttyper, bl.a. mul-
timodale tekster og sproglige ken-
detegn ved naturfagstekster, bl.a. 
nominaliseringer, som fx befrugt-
ning og fordampning. 

Eleverne skal kunne forberede 
og gennemføre faglige læse- og 
skriveopgaver inden for fagets 
teksttyper, herunder naturfagligt 
objektivt beskrivende, argumen-
terende, informerende, instrue-
rende og/eller forklarende skrift-
lige tekster. 

Herudover er det centralt, at 
eleverne arbejder med, hvor-
dan viden om teksters formål og 
struktur og objektivitetskrav kan 
anvendes i faglig læsning og skriv-
ning. Dette gælder bl.a. hensigts-
mæssige strategier til aktivering 
af forhåndsviden, etablering af 
læse-/skriveformål, informations-
søgning, noteskrivning og infor-
mationsbearbejdning. 

Eleverne skal ved hjælp af rele-
vante skrive- og læsestrategier 
kunne søge informationer, for-
tolke, vurdere og få mening og 
sammenhæng i det, der læses 
og skrives. Eleverne skal kunne 
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be arbejde og forstå naturfaglig Eleverne skal ligeledes kende til 
viden, herunder kunne aflæse og særtræk ved såvel digitale som 
benytte sig af grafer, illustratio- fysiske informerende kilder, bl.a. 
ner, kort, billeder, tabeller over forskelligheden af korttyper, dia-
data og andre repræsentationer grammer og bestemmelsesnøgler. 
med stigende grad af kompleksi- Eleverne skal kunne stille spørgs-
tet. mål til fagligt indhold og drage 

følgeslutninger heraf.
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Uddannelsesafklaring  

Kompetenceområdet uddannelsesafklaring omfatter et færdigheds- og vidensområde:  

Uddannelses- og erhvervsmuligheder fokuserer på, at eleverne bliver afklarede og motiverede i valg af  
ungdomsuddannelse.  

Uddannelses- og erhvervs-
muligheder 
Eleverne skal i 10. klasse arbejde 
med deres uddannelsesafklaring, 
herunder forestilling om job og 
karriere. Eleverne skal arbejde 
med afklaring af egne ønsker og 
muligheder i forhold til uddan-
nelses- og erhvervsmuligheder 
inden for fagområdet. Eleverne 
skal have fokus på udvikling af 
faglige, sociale og personlige 

kompe tencer. I arbejdet hermed kutere eksempler på faglige, per-
skal der være fokus på, at eleverne sonlige og sociale kompetencer, 
får indsigt i de kompetencer, der som kræves inden for fagområdet.
efterspørges inden for området. 

Eleverne skal som led i under-
Eleverne skal opnå viden om de visningen også opnå afklaring i 
uddannelses- og erhvervsmulig- forhold til valg af ungdomsud-
heder, der er inden for fagområdet dannelse. Eleverne arbejder med 
og kunne vurdere uddannelses- og at forstå sammenhængen mellem 
erhvervsmulighederne. Eleverne de faglige kompetencer inden for 
skal kunne indsamle viden om faget og de efterfølgende valg af 
området og kunne udforske og dis- ungdomsuddannelser og job.




