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Fire naturfaglige kompetencer 

Det giver ikke mening at tale om 
opnåelsen af kompetencen uden 
inddragelse af fagligt indhold 

• Empirikompetence 

• Modelleringskompetence 

• Perspektiveringskompetencer 

• Repræsentationskompetence 

 

 

I nye forenklede mål: 

• Undersøgelse 

• Modellering 

• Perspektivering 

• Kommunikation 

 



Vælg layout 
1. Højreklik uden for dit slide  

2. Vælg et passende layout fra 
“drop ned” menuen 

Ønskes bullet brug da: 

 

 

 

Bullets generelt: 

For at få punktopstilling på teksten (flere 

niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ 

For at få venstrestillet tekst uden 

punktopstilling, brug ‘Formindsk 

listeniveau’ 

Kompetencemål for natur/teknologi fører frem 
mod naturfagene i 7.-9. klasse 
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Ønskes bullet brug da: 

 

 

 

Bullets generelt: 

For at få punktopstilling på teksten (flere 

niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ 

For at få venstrestillet tekst uden 

punktopstilling, brug ‘Formindsk 

listeniveau’ 

Kompetencemålene for fysik/kemi, geografi og 
biologi er enslydende. 
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http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/  
fagets formål, forenklede mål, læseplan, vejledning 

• De fleste skolevæsener bruger 
ministeriets forslag til læseplan: 

 

De nye forenklede mål i tre 
udgaver: 

Pdf  giver overblik 

Excel  til copypaste 

Hjemmeside klik videre 
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Fra forenklede mål til årsplan 

• Der skal hentes mål fra både de naturfaglige mål (metode- og 
procesmål) og de fagspecifikke mål (indhold) 

• Det giver ikke mening at tale om opnåelsen af en naturfaglig 
kompetence uden inddragelse af fagligt indhold 

• I det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og 
vidensmål på tværs af kompetenceområderne 

• Der vekselvirkes mellem enkeltfagligt og tværfagligt arbejde 

• Medtænke målsætning om en varieret skoledag 
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Årsplan med nye forenklede mål 
(uddrag af skema) 
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Fra forenklede mål til læringsmål 

• Kompetencemål 

• Viden og færdighedsmål 

• Læringsmål for undervisningsforløb 

• Læringsmål for den enkelte lektion 

• Læringsmål for grupper af elever 
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Forløbsplan 
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links 

• http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ 

• https://ucc.dk/cfu/vejledning/naturfag 

• http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/For-dig-som/Laerer 

• http://ntsnet.dk/ffm 

• https://ucc.dk/files/ucc.dk/oplaeg_17_september_og.pdf 
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