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Bilag 3  
Matrix til arbejdet med de 
naturfaglige kompetencer  
Matrixen herunder kan systematisere lærerens arbejde med de 
naturfaglige kompetencer. Tag udgangspunkt i din eller jeres 
egen problemstilling. 

 A. Undersøgelses-
kompetence: 
Du kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i naturfag. 

B. Modelle-
rings-kompe-
tence: 
Du kan anvende 
og vurdere mo-
deller i naturfag: 

C. Perspektive-
ringskompetence 
Du kan 
perspektivere 
naturfag til 
omverdenen. 

D. Kommunika-
tionskompetence 
Du kan kommuni-
kere om naturfag-
lige forhold. 

1. 
På

be
gy

nd
t 

Jeg har formuleret 
en naturfaglig pro-
blemstilling, der 
kan undersøges. 

Jeg kan forklare fa-
serne i en naturvi-
denskabelig un-
dersøgelse. 

Jeg kan forklare 
forskelle på mo-
deller og virke-
ligheden. 

Jeg kan forklare, 
hvordan min pro-
blemstilling hæn-
ger sammen med 
virkeligheden. 

Jeg sætter mig ind 
i, hvad ting hedder 
på fagsprog (na-
turfagsord). 

2.
 U

nd
er

ve
js

 

Jeg lægger en plan 
for, hvordan min 
problemstilling 
kan undersøges. 

Jeg opstiller hypo-
teser (forventnin-
ger) til undersøgel-
serne. 

Jeg kan udvælge 
eller selv designe 
undersøgelser, der 
belyser problem-
stillingen.  

Jeg kan skabe 
overblik over mit 
emne ved at 
bruge modeller. 

Jeg kan bruge 
modeller til at 
forklare mit 
emne ud fra. 

Jeg kan beskrive, 
hvordan udviklin-
gen har været for 
samfundet - set 
med naturfagsbril-
ler. 

Jeg bruger fagspro-
get, når jeg for-
midler mit arbejde 
med problemstil-
lingen, både 
mundtligt og 
skriftligt. 
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 A. Undersøgelses-
kompetence: 
Du kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i naturfag. 

B. Modelle-
rings-kompe-
tence: 
Du kan anvende 
og vurdere mo-
deller i naturfag: 

C. Perspektive-
ringskompetence 
Du kan 
perspektivere 
naturfag til 
omverdenen. 

D. Kommunika-
tionskompetence 
Du kan kommuni-
kere om naturfag-
lige forhold. 

1. 
Fu

ld
fø

rt
 

Jeg kan forklare, 
hvorfor jeg har 
valgt disse under-
søgelsesmetoder.  

Jeg har styr på re-
sultaterne og kan 
fortælle, hvad de 
viser. 

Jeg ved, at for ek-
sempel temperatur 
er en variabel - jeg 
ved, hvilke variab-
ler der er i mine 
undersøgelser. 

Jeg kan sætte 
mine egne resul-
tater ind i rele-
vante modeller 
(grafer, diagram-
mer, m.m.)  

Jeg er kritisk 
over for model-
ler - er de tyde-
lige nok? 

Jeg kan fortælle 
om udviklingen af 
den naturfaglige 
viden. 

Jeg bruger natur-
faglige begrundel-
ser til at forklare 
og argumentere.  

Påstande skal altid 
følges op med vi-
den og argumen-
ter. 

4.
 E

ks
em

pl
ar

is
k 

Jeg er grundig i 
mine undersøgel-
ser og har styr på 
de data, jeg ind-
samler. 

Jeg kan ud fra min 
undersøgelse finde 
sammenhænge 
med min problem-
stilling. 

Jeg har forholdt 
mig kritisk til mine 
resultater og kan 
oplyse om eventu-
elt fejlkilder. 

Jeg skriver altid 
de rigtige sym-
boler og bruger 
så vidt muligt 
fagbegreber. 

Jeg kan bruge 
modellerne til at 
analysere min 
problemstilling. 

Jeg er kritisk, når 
jeg sætter natur-
faglig viden i for-
hold til anden vi-
den.  

Jeg kan genkende, 
når noget er natur-
fagligt - det vil sige 
har rod i fy-
sik/kemi, biologi 
eller geografi. 

Jeg kan finde det 
vigtige i en tekst 
og andre kilder, 
gøre det til mit 
eget og bruge det i 
mit arbejde. 
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