
Bedømmelsesplan naturfag F 
Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven viser indgående kendskab til de fænomener, 
processer, stoffer og materialer, der ifølge 
prøveoplægget skal belyses. 
Eleven kan i sin gennemgang anvende korrekt 
naturfagsterminologi og udviser sikkerhed i 
beregninger. 
Eleven viser sikkerhed i at opstilling og anvendelse 
af laboratorieudstyr til belysning og eksemplificering 
af prøveoplægget. 
Eleven har et godt branche relateret kendskab til 
anvendelse af de fysiske og kemiske begreber, der 
knytter sig til prøveoplægget og udviser stort 
overblik i forståelsen af fordele og ulemper ved 
denne anvendelse. 
Præstationen er præget af overblik og sikkerhed 
med få eller ingen fejl eller mangler. 
Eleven udviser korrekt laboratorieadfærd, har 
overblik over sikkerhed og affaldshåndtering. 

10 Karakteren 10 gives for den gode 

præstation, der demonstrerer omfattende 

opfyldelse af fagets mål, med nogle 

mindre væsentlige mangler 

Eleven viser sikkert kendskab til de fænomener, 
processer, stoffer og materialer, der ifølge 
prøveoplægget skal belyses. 
Eleven kan i sin gennemgang i det væsentlige 
anvende korrekt naturfagsterminologi og 
udviser rutine i beregninger. 
Eleven viser sikkerhed i at opstilling og 
anvendelse af laboratorieudstyr til belysning og 
eksemplificering af prøveoplægget- 
Eleven har et godt branche relateret kendskab til 
anvendelse af de fysiske og kemiske begreber, 
der knytter sig til prøveoplægget og kan 
argumentere for fordele og ulemper ved denne 
anvendelse. 
Præstationen er præget af overblik og sikkerhed 
med få eller mindre væsentlige fejl eller 
mangler. 
Eleven udviser korrekt laboratorieadfærd, har 
overblik over sikkerhed og affaldshåndtering 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del mangler. 

  

 

Eleven viser kendskab til de fænomener, processer, stoffer og 
materialer, der ifølge prøveoplægget skal belyses. 
Eleven kan i beskrivelse af fænomenet, processen, stoffet 
eller materialet anvende, dog med nogen usikkerhed, 
anvende naturfagsterminologi i besvarelse af prøveoplægget, 
men udviser nogen usikkerhed i beregninger. 
Eleven kan med vejledning opstille og anvende 
laboratorieudstyr til belysning og/eller eksemplificering af 
prøveoplægget. 
Eleven har et branche relateret kendskab til anvendelse af de 
fysiske og kemiske begreber, der knytter 
sig til prøveoplægget, men har en del mangler ved at 
forholde sig til fordele/ulemper. 
Eleven udviser korrekt laboratorieadfærd, har overblik over 
sikkerhed og affaldshåndtering. 

4 Karakteren 4 gives for den jævne 

præstation, der demonstrerer en mindre 

grad af opfyldelse af fagets mål, med 

adskillige væsentlige mangler. 

Eleven viser kendskab til det eller de fænomener, 
processer, stoffer eller materialer, der ifølge 
prøveoplægget skal belyses. 
Eleven kan i beskrivelse af fænomenet, processen, 
stoffet eller materialet anvende, dog med nogen 
usikkerhed, anvende naturfagsterminologi i 
besvarelse af prøveoplægget, men udviser nogen 
usikkerhed i beregninger. 
Eleven kan med vejledning opstille og anvende 
laboratorieudstyr til belysning og/eller 



eksemplificering af prøveoplægget. 
Eleven har et branche relateret kendskab til anvendelse af de 
fysiske og kemiske begreber, der knytter 
sig til prøveoplægget, men har nogle vanskeligheder 
ved at forholde sig til fordele/ulemper. 
Eleven udviser korrekt laboratorieadfærd, har 
overblik over sikkerhed og affaldshåndtering. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan, dog med nogen usikkerhed, anvende 
naturfagsterminologi i besvarelse af prøveoplægget. Kan 
med stor vejledning foretage beregninger. 
Eleven kan med nogen vejledning, dog stadig selvstændigt 
opstille og anvende laboratorieudstyr til belysning og/eller 
eksemplificering af prøveoplægget. 
Eleven har et branche relateret kendskab til anvendelse af de 
fysiske og kemiske begreber, der knytter sig til prøveoplægget, 
men har nogle vanskeligheder ved at forholde sig til 
fordele/ulemper. 
Eleven udviser korrekt laboratorieadfærd, har overblik over 
sikkerhed og affaldshåndtering. 

00 Karakteren 00 gives for den 

utilstrækkelige præstation, der ikke 

demonstrerer en acceptabel grad af 

opfyldelse af fagets mål. 

Eleven viser ringe kendskab til det eller de fænomener, 
processer, stoffer eller materialer, der ifølge 
prøveoplægget skal belyses. 
Eleven anvender kun i ringe grad korrekt 
naturfagterminologi i besvarelse af prøveoplæget. 
Eleven udviser stor usikkerhed i selvstændigt at opstille 
og anvende laboratorieudstyr til belysning og/eller 
eksemplificering af prøveoplægget. 
Eleven har næsten intet kendskab til praktisk anvendelse 
af fænomenet, processen, stoffet eller materialet. 
Eleven udviser ikke korrekt laboratorieadfærd, har ikke 
overblik over sikkerhed og affaldshåndtering. 

-03 Karakteren -03 gives for den helt 

uacceptable præstation. 
Eleven viser yderst ringe kendskab til det eller de 
fænomener, processer, stoffer eller materialer, der ifølge 
prøveoplægget skal belyses. 
Eleven anvender kun i yderst ringe grad korrekt 
naturfagsterminologi i besvarelse af prøveoplægget. 
Eleven udviser stor usikkerhed i selvstændigt at opstille og 
anvende laboratorieudstyr til belysning og/eller 
eksemplificering af prøveoplægget. 
Eleven har næsten intet kendskab til praktisk anvendelse 
af fænomenet, processen, stoffet eller materialet. 
Eleven udviser ikke korrekt laboratorieadfærd, har ikke 
overblik over sikkerhed og affaldshåndtering. 

 


