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Fagplan	-	Skabelon	
	

Naturfag		
	
FORMÅL:		
Naturfaget	består	af	elementer	fra	fagene	fysik,	kemi,	biologi	og	matematik. 

I faget arbejdes der teoretisk og praktisk med problemstillinger inden for teknologi, miljø, 
natur og sundhed. Faget benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og forståelse 
udvikles gennem på den ene side praktiske eksperimenter og på den anden side teorier og 
modeller. Dette danner udgangspunkt for forståelse af naturen, samspillet mellem mennesker 
og dets omgivelser og af menneskets fysiologiske processer. 

Faget forholder sig til aktuelle erhvervsfaglige og samfundsmæssige problemer med 
naturvidenskabeligt indhold. 

Formålet med faget er at give eleven indsigt i principper og metoder inden for teknik, miljø og 
sundhed samt give forudsætninger for at kunne arbejde med naturfaglige emner, der findes 
inden for et erhvervsuddannelsesområde. Faget skal i en praksisnær kontekst bidrage til 
elevens forståelse af naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning 
af mennesket, erhverv og samfund. 

På D-niveau skal faget give eleven mulighed for at tilegne sig en begyndende 
studiekompetence. 

På C-niveau skal faget give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale 
naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller 
almenfaglige problemstillinger, herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet 
med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for 
det naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige område samt bidrage til elevens 
almendannelse. 

	
	
MINISERIETS	FAGLIGE	MÅL	
Niveau	F		
1.	Har	kendskab	til	
naturfaglige	begreber	og	
enkle	modeller,	så	eleven	
kan	forklare	
erhvervsfaglige	
problemstillinger	med	
naturfagligt	indhold,	
2.	kan	foretage	enkle	
beregninger	i	
sammenhæng	med	det	
naturfaglige	arbejde,	
3.	under	vejledning	kan	
arbejde	eksperimentelt	
med	faget,	
4.	under	vejledning	kan	
arbejde	
sikkerhedsmæssigt	
korrekt	med	udstyr	og	
kemikalier,	

Niveau	E		
1.	Har	kendskab	til	
naturfaglige	begreber	og	
enkle	modeller,	så	eleven	
kan	forklare	
erhvervsfaglige	
problemstillinger	med	
naturfagligt	indhold,	
2.	har	kendskab	til	
matematiske	udtryk	og	
kan	redegøre	for	enkle	
beregninger	i	
sammenhæng	med	det	
naturfaglige	arbejde,	
3.	under	vejledning	kan	
arbejde	eksperimentelt	
med	faget,	
4.	kan	diskutere	fagets	
betydning	for	den	
teknologiske	udvikling	og	

Niveau	D		
1.	Kan	udvælge	og	anvende	
begreber	og	modeller	til	at	
forklare	natur-	og	
erhvervsfaglige	
problemstillinger	og	
fænomener,	
2.	kan	anvende	
matematiske	udtryk	og	
redegøre	for	beregninger	i	
sammenhæng	med	det	
naturfaglige	arbejde,	
3.	kan	arbejde	
eksperimentelt	med	faget	
gennem	forsøg,	
undersøgelse,	
eksperiment,	observation	
eller	iagttagelse,	
4.	kan	forholde	sig	til	og	
diskutere	fagets	betydning	

Niveau	C		
1.	Selvstændigt	kan	vælge	og	
anvende	naturfaglige	
begreber	og	modeller	til	at	
forklare	udvalgte	natur-	og	
erhvervsfaglige	
problemstillinger,	
2.	selvstændigt	kan	vælge	og	
anvende	matematik	til	at	
forklare	naturvidenskabelige	
fænomener	og	
problemstillinger,	
3.	kan	forklare	og	vurdere	
samspillet	mellem	teori	og	
eksperimentelt	arbejde	og	
opnå	en	selvstændig	og	
undersøgende	handlemåde	i	
forbindelse	hermed	
4.	selvstændigt	kan	
planlægge,	gennemføre	og	
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5.	under	vejledning	kan	
anvende	relevante	
naturfaglige	
informationer	fra	
forskellige	
informationskilder,	
herunder	it-baserede	og	
6.	under	vejledning	kan	
dokumentere	og	formidle	
resultater	af	sit	arbejde	
med	naturfaglige	emner.	

for	dets	påvirkning	af	
mennesket,	erhverv	og	
samfund,	
5.	kan	arbejde	
sikkerhedsmæssigt	korrekt	
med	udstyr	og	kemikalier,	
6.	under	vejledning	kan	
indhente	og	anvende	
relevante	naturfaglige	
informationer	fra	
forskellige	
informationskilder,	samt	
anvende	relevante	it-
værktøjer	og	
7.	kan	dokumentere	og	
formidle	resultater	af	sit	
arbejde	med	naturfaglige	
emner.	

for	den	teknologiske	
udvikling	og	for	dets	
påvirkning	af	mennesket,	
erhverv	og	samfund,	
5.	kan	begrunde	og	
demonstrere	
sikkerhedsmæssigt	korrekt	
arbejde	med	udstyr	og	
kemikalier,	
6.	kan	indhente	og	
anvende	relevante	
naturfaglige	informationer	
fra	forskellige	
informationskilder,	
7.	kan	vælge	og	anvende	
relevante	it-værktøjer	til	
f.eks.	simulering,	
informationssøgning	og	-
behandling,	
databehandling	samt	
præsentation,	
8.	kan	udføre	og	vurdere	
eksperimentelt	arbejde	
selvstændigt	og	i	
samarbejde	med	andre	og	
9.	med	sikkerhed	kan	
dokumentere	og	formidle	
resultater	af	sit	arbejde	
med	naturfaglige	emner.	

vurdere	eksperimentelt	
arbejde	med	anvendelse	af	
laboratorieudstyr	eller	andet	
relevant	udstyr,	
5.	kan	begrunde	og	
demonstrere	
sikkerhedsmæssigt	korrekt	
arbejde	med	udstyr	og	
kemikalier	herunder	vurdere	
sikkerhed	og	risikomomenter,	
6.	kan	reflektere	og	diskutere	
naturfaglige	og	
erhvervsfaglige	
problemstillinger,	som	de	
kommer	til	udtryk	i	medierne,	
herunder	vurdere	de	
naturfaglige	elementer	i	
fremstilling	og	argumentation,	
7.	selvstændigt	kan	udvælge,	
anvende	og	vurdere	relevante	
it-værktøjer	til	f.eks.	
simulering,	
informationssøgning	og	-
behandling,	databehandling	
og	præsentation,	
8.	med	sikkerhed	kan	
udvælge,	dokumentere	og	
formidle	det	naturfaglige	
arbejde	gennem	bearbejdning	
af	data	og	
9.	kan	perspektivere	
resultater	i	forhold	til	
erhvervsfaglige	og/eller	
samfundsmæssige	
problemstillinger.	

	
	
FAGETS	LÆRINGSMÅL: 
Navn	 						Bedømmelsesskema	Naturfag	Niveau	C	

	

Kompetencer	
	

Fysik-	kemi-	og	
matematikfaglige	
beregninger	

Beregning	med	
logaritmer,	potenser	og	
rødder.	

Energi	og	
energiomsætning	
	

1. Selvstændigt	
vælger	og	
anvender	
naturfaglige	
begreber	og	
modeller.	
Erhvervsfaglige	
problemstillinger		

	
2. Selvstændig
t	kan	anvende	
matematik	i	
sammenhæng	
med	det	

• Eleven	
ved	hvad	
massefyld
e	er.	

• Eleven	
kan	
afrunde	
decimaltal	
korrekt.	

• Eleven	
kan	
foretage	
simple	
matemati

• Eleven	skal	
kunne	regne	med	
potenser	

• Eleven	skal	
kunne	regne	med	
rødder	

• Eleven	skal	
kunne	anvende	
logaritmefunktio
nen.	

• Eleven	kan	
forklare	de	tre	
måder,	en	
muskel	kan	
arbejde	på.	

• Eleven	kender	
til	de	
forskellige	
typer	knogler.	

• Eleven	kan	
forklare	
forskellen	på	
aerob	og	
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naturfaglige	
arbejde	

	
3. forklare	
samspillet	mellem	
teori	og	
eksperimentelt	
arbejde.	

	
4. Selvstændig
t	eksperimentelt	
arbejde	

	
5. Demonstrer
e	og	vurdere	
sikkerhedsmæssigt	
korrekt	

	
6. Refleksion	
og	diskussion	af	
naturfaglige	og	
erhvervsfaglige	
problemstillinger.			
7. Selvstændig
t	kan	udvælge,	anvende	og	
vurdere	it.	
	
8. Udvælge,	
dokumentere	og	formidle	
sikkert	
	
9. Perspektiver
ing.	

ske	
beregning
er.	

• Eleven	
kan	lave	
udregning
er	med	
procent,	
brøk	og	
decimaltal
.	

• Eleven	
kan	
anvende	
og	
omforme	
nogle	
formler.	

anaerob	
forbrænding	

• Eleven	kan	
forklare	
lungekredsløbe
t,	og	
kropskredsløbe
t.	

• Eleven	kan	
forklare	hvad	
blodtryk	er.	

• Eleven	ved	at	
vores	kost	
består	af	
henholdsvis	
protein,	
kulhydrat	og	
fedt.	

• Eleven	ved	at	
energi	måles	i	
Joule	eller	
kalorier.	

• Eleven	ved	at	
protein	er	
opbygget	af	20	
forskellige	
aminosyrer,	
hvoraf	de	9	er	
essentielle.	

• Eleven	ved	at	
hvad	et	enzym	
er.		

• Eleven	kender	
til	nogle	af	
proteinernes	
funktioner.	
Som	fx	
hormoner.	

• Eleven	ved	at	
kulhydrater	har	
stor	indflydelse	
på	kroppens	
energistofskifte
.	

• Eleven	kender	
forskellen	på	
simple	
(hurtige)	og	
komplekse	
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(langsomme)	
kulhydrater.	

• Eleven	ved	
hvad	
transfedtsyrer	
er.	

• Eleven	kan	
anvende		meto
den	til	at	
beregne	
mængden	af	
fedt	i	et	måltid.	

• Eleven	kan	
beregne	hvor	
meget	energi	
der	er	i	de	
enkelte	
fødevarer.	

	

Kompetencer	 Stoffers	opbygning	og	
egenskaber	

Mængdeberegning	 Kemikalier	og	
sikkerhed	

1. Selvstændigt	
vælger	og	
anvender	
naturfaglige	
begreber	og	
modeller.	
Erhvervsfaglige	
problemstillinger		

	
2. Selvstændig
t	kan	anvende	
matematik	i	
sammenhæng	
med	det	
naturfaglige	
arbejde	

	
3. forklare	
samspillet	mellem	
teori	og	
eksperimentelt	
arbejde.	

	
4. Selvstændig
t	eksperimentelt	
arbejde	

	

• Eleven	kan	
forklare	
opbygningen	
af	det	
periodiske	
system.	

• Eleven	ved	at	
der	er	18	
grupper	
(kolonner)	
hvor	
grundstoffern
e	har	samme	
valenselektro
ner.	

• Eleven	ved	at	
der	7	perioder	
(rækker)	hvor	
grundstoffern
e	har	samme	
antal	
elektronskalle
r.	

• Eleven	ved	at	
et	grundstof	
består	af	
atomer,	som	

• Eleven	kender	til	
metersystemet,	
samt	SI-systemet.	

• Eleven	har	en	god	
forholdsfornemm
else	af	forskellige	
størrelser.	

• Eleven	kan	
omsætte	mellem	
forskellige	
enheder,	fx.	
meter	til	
centimeter.	

• Eleven	kan	
beregne	
rumfanget	af	
simple	rumlige	
figurer.	(fx	kasse	
eller	cylinder)	

• Eleven	viser	god	
forståelse	for	
omregning	
mellem	de	
forskellige	
mængde	
beregninger.	(Fx.	

• Eleven	
kender	
forskellen	
på	syre	og	
base.	

• Eleven	ved	
at	en	syre	
afgiver	
hydroner.	

• Eleven	ved	
at	en	base		

• optager	
hydroner.	

• Eleven	
kender	
forskellen	
på	en	
stærk	syre	
og	en	svag	
syre.	

• Eleven	ved	
at	en	
reaktion	
mellem	
syre	og	
base	vil	
udvikle	
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5. Demonstrer
e	og	vurdere	
sikkerhedsmæssigt	
korrekt	

	
6. Refleksion	
og	diskussion	af	
naturfaglige	og	
erhvervsfaglige	
problemstillinger.			
7. Selvstændig
t	kan	udvælge,	anvende	og	
vurdere	it.	
	
8. Udvælge,	
dokumentere	og	formidle	
sikkert	
	
9. Perspektiver
ing.	

ikke	kan	deles	
i	mindre	dele.	

• Eleven	ved	at	
et	atom	er	
opbygget	af	
en	kerne,	som	
indeholder	
protoner,	
neutroner	og	
uden	om	den	
svæver	der	
elektroner.	

• Eleven	ved,	at	
atomerne	
bliver	større	
og	større,	jo	
længere	ned	i	
systemet	man	
kommer.	

	

liter,	mL,	dm3	

osv.)	
	

varme	
(energi)	

• Eleven	ved	
hvad	en	
neutralisati
on	er.	

• Eleven	ved	
at	en	
neutral	
opløsning	
har	pH=7	

• Eleven	ved	
at	en	sur	
opløsning	
har	pH	
under	7	og	
en	basisk	
har	pH	
over	7	

	

Kompetencer	
	

Cellebiologi		 Biologisk	betydning	
af	DNA	

Eksperimentelt	
arbejde.	

1. Selvstændigt	vælger	
og	anvender	
naturfaglige	begreber	
og	modeller.	
Erhvervsfaglige	
problemstillinger		

	
2. Selvstændigt	
kan	anvende	
matematik	i	
sammenhæng	med	
det	naturfaglige	
arbejde	

	
3. forklare	
samspillet	mellem	
teori	og	
eksperimentelt	
arbejde.	

	
4. Selvstændigt	
eksperimentelt	
arbejde	

	

• Eleven	
kender	til	de	
to	typer	
celler,	
prokaryot	
og	eukaryot.	

• Eleven	kan	
forklare	
forskellen	
på	dyre-	og	
plantecellen
.	

• Eleven	
kender	til	
cellens	
funktion.		

• Eleven	kan	
forklare	
fotosyntese
n	og	
respiration,	
og	udviser	
stor	
forståelse	

• Eleven	
kender	
betydningen	
af	DNA	

• Eleven	ved	
kender	
opbygninge
n	af	DNA		

• Eleven	kan	
forklare	
hvad	en	
mutation	er	

	

• Eleven	kan	
arbejde	
eksperimentelt
.	

• Eleven	kan	
forklare	
eksperimentelt	
arbejde.	

• Eleven	kan	
overføre	
teorien	til	det	
eksperimentell
e	arbejde.		
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5. Demonstrere	
og	vurdere	
sikkerhedsmæssigt	
korrekt	

	
6. Refleksion	og	
diskussion	af	naturfaglige	og	
erhvervsfaglige	
problemstillinger.			
7. Selvstændigt	
kan	udvælge,	anvende	og	
vurdere	it.	
	
8. Udvælge,	
dokumentere	og	formidle	
sikkert	
	

9. Perspektivering
.	

for	
processerne
.	

• Eleven	kan	
forklare	
hvordan	
NaKa	
balancen	
fungerer.	

	

Karakter	og	kommentar	 	

	
PÅKRÆVET	LÆSEMATERIALE:	
Kompendier	i	kernestof	
	
DIDAKTISKE	METODER:	

• Opstart:	Pensum	bliver	gennemgået	i	forhold	i	bekendtgørelsen,	på	de	aktuelle	niveauer.	
• Opbygning	er	timerne:	som	det	fremgår	nedenfor	på	en	timeplan,	startes	alle	timer	med	

præsentation	af	emne,	med	fokus	på	læringsmål,	som	er	formuleret	ud	fra	kompetencemål.	
• Undervisningen	varieres	med	tavleundervisning,	mundtlige	og	skriftlige	opgaver,	både	

individuelt	og	i	grupper.	Der	veksles	mellem	teoretiske	og	praktiske	opgaver.		
• Der	arbejdes	med	kompendier,	som	indeholder	kernestof	og	supplerende	stof,	med	tilhørende	

læringsmål,	som	tydeliggøres	for	eleverne.		
• Der	tages	udgangspunkt	i	den	enkelte	elev,	efter	Vygotskys	principper	og	differentiering.	
• Ved	hver	opgave	sættes	en	estimeret	tid,	som	kan	justeres	efter	behov.	
• Bevægelse	indgår	som	en	del	af	undervisningen	i	kortere	sekvenser.	

Ved	afslutning	af	hver	time,	selvevaluere	eleverne,	og	der	gives	løbende	feedback.	Når	et	emne	afsluttes,	
selv	evalueres,	efter	test.	Derefter	evalueres	eleverne	af	lærer,	som	giver	feedback	ift.	læringsmål.				
	
FAGETS	INDHOLD: 
Uge		 Emner	 Aktivitet	

5	 Intro	til	naturfag	
Matematik	

• Regningsarter	&	regnehierarki	
• Lommeregner	

Bekendtgørelsen	-	begrebskort	-	huskesedler	
Den	naturvidenskabelige	metode	
	
Kompendium1:”Matematik”	

6	 Matematik	 Teoretiske	og	praktiske	opgaver	i		mat.kompendium	
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• Måleenheder	og	omregning	
• Areal,	rumfang	&	massefylde	

	

8	 Matematik	
• Procent,	brøk,	decimaltal	

Opgaver	i	kompendium	
Opgave	med	H2O	(vand)	

9	 Kroppen	
• anatomi	

Kompendium4:”Kroppens	anatomi”	
Teori	om	kroppens	anatomi	
Se	på	muskelfibre		
Lav	en	plakat	

10	 Dokumentationer	 Tid	til	at	arbejde	på	dokumentationerne.	

11	 Kroppen		
• fysiologi	

Kompendium5:	“Kroppens	fysiologi”	
Forsøg	med	forbrænding	i	mitokondrierne		
Løbetur	-	aerob	vs.	anaerob	
Arbejde	videre	med	plakat	
	

12	 Kroppen		
• anatomi	
• fysiologi	

Forskellige	quiz´er	om	kroppen	
Fremlæggelse	af	plakat	
Mini-test	

13	 Kroppen	
• Blodtryk	og	puls	

Mål	blodtryk	og	puls	
• teori	

Dokumentationer	

14	 Kost	
• Kulhydrat,	protein	og	fedt	+	

enzymer	&	microorganismer	

Kompendium	2:	“Protein,	Kulhydrat	og	fedt”	
Teoretiske	og	praktiske	opgaver	
Sammenligning	af	et	sundt	og	et	usundt	måltid	på	
planche,	sammen	med	fremlæggelse.	

15	 Kost	
• Kulhydrat,	protein	og	fedt	+	

enzymer	&	microorganismer	

Teoretiske	og	praktiske	opgaver	
Sammenligning	af	et	sundt	og	et	usundt	måltid	på	
planche,	sammen	med	fremlæggelse.	

16	 Cellen	 Kompendium3:	“Cellen	&	fotosyntesen”	
Lav	model	af	cellen	
Karseforsøg	

17	 Cellen	
• Fotosyntese	&	respiration	

Teori	om	cellen	
Fremlæggelse	og	fremvisning	af	cellemodel	

18	 Det	periodiske	system	 Kompendium6:	“Det	periodiske	system”	
Opgave	om	grundstoffer	

19	 Syre,	base	og	pH	
• kemikalier	og	sikkerhed	

Kompendium7:	“Syre,	base	&	pH”	
Se	på	forskellige	rengøringsmidler	+	opgave	

	 Repetition	 	
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Timeplan	i	naturfag	 Emne:	

Opstart	 Repetition	
Hvad	lavede	vi	sidst	-	hvad	lærte	vi?	

5-10	min	

Læringsmål	 	 	

Midte	
	
	
	
	

Synlig	læring	og	tydelige	mål.	Hvor	skal	vi	hen?	
• Tavle	uv.	fælles	gennemgang	
• Opgaver	individuelt,	og	i	grupper	(med	tidsintervaller)	
• Praktisk/teoretisk	
• Mundtligt/skriftligt.	

Intervaller	på	10-25	min	

Bevægelse	 	 5-10	min	

Midte	
	
	
	
	

Synlig	læring	og	tydelige	mål.	Hvor	skal	vi	hen?	
• Tavle	uv.	fælles	gennemgang	
• Opgaver	individuelt,	og	i	grupper	(med	tidsintervaller)	
• Praktisk/teoretisk	
• Mundtligt/skriftligt.	

Intervaller	på	10-25	min	

Afslutning	 Er	målet	nået?	Se	på	læringsmål	
Formativ	evaluering/feedback	

5-10	min	

	
BEDØMMELSESKRITERIER: 
Bedømmel
ses	
kriterier	

12	
Den	
fremragen
de	
præstation	

10	
Den	
fortrinlige	
præstation	

7	
Den	gode	
præstation	

4	
Den	jævne	
præstation	

02	
Den	
tilstrækkeli
ge		

00	
Den	
utilstrækk
elige		

-03	
Den	ringe	
præstation	

Naturfagli
ge	
begreber	
og	enkle	
modeller.	
Erhvervsfa
glige	
problemsti
llinger	

Eleven	
anvender	
med	
sikkerhed	
begreber	
og	
forholder	
sig	til	
erhvervfag
lige	
problemsti
llinger	

Eleven	
anvender	
med	
nogen	
sikkerhed	
begreber	
og	
forholder	
sig	til	
erhvervfag
lige	
problemsti
llinger	

Eleven	
anvender	
nogen	begreber	
og	forholder	
sig		delvist	til	
erhvervfaglige	
problemstilling
er	

Eleven	
anvender	få	
begreber	og	
forholder	sig	
til	delvist	til	
erhvervfaglig
e	
problemstillin
ger	

Eleven	
anvender	
med	hjælp	
begreber		

Eleven	
anvender	
ikke	
naturfaglig
e	
begreber,	
og	kan	ikke	
relatere	til	
erhvervsfa
glige	
problemsti
llinger	

Eleven	
viser	ingen	
forståelse	
for	
naturfaglig
e	
begreber.	

Matematis
ke	udtryk	i	
sammenh
æng	med	
det	

Eleven	
anvender	
med	
sikkerhed	
matematis

Eleven	
anvender	
med	
nogen	
sikkerhed	

Eleven	
anvender	med	
nogen	
sikkerhed	
matematiske	

Eleven	
anvender		ma
tematiske	
udtryk,	og	
overføre	det	

Eleven	
anvender	
få	
matematis
ke	udtryk	

Eleven	kan	
ikke	
forklare	
matematis
ke	udtryk	

Eleven	ved	
ikke	hvad	
et	
matematis
k	udtryk	er	
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naturfaglig
e	arbejde,	

ke	udtryk,	
og	
overfører	
det	til	
naturfag	

matematis
ke	udtryk,	
og	
overfører	
det	til	
naturfag	

udtryk,	og	
overfører	det	
delvist	til	
naturfag	

delvist	til	
naturfag	

Eksperime
ntelt	
arbejde	
	

Eleven	
udfører	
med	stor	
sikkerhed	
eksperime
ntelt	
arbejde.	

Eleven	
udfører	
med	
nogen	
sikkerhed	
eksperime
ntelt	
arbejde.	

Eleven	
udfører		eksperi
mentelt	
arbejde.	

Eleven	
udfører	
delvist	
eksperimente
lt	arbejde.	

Eleven	
udfører	i	
ringe	grad	
eksperime
ntelt	
arbejde.	

Eleven	
udfører	
ikke	
eksperime
ntelt	
arbejde.	

Eleven	ved	
ikke	hvad	
eksperime
ntelt	
arbejde	er	

Den	
teknologis
ke	
udvikling,	
samt	
påvirkning	
af	
menneske
t,	erhverv	
og	
samfund	

Eleven	
viser	stor	
forståelse	
for	den	
teknologis
ke	
udvikling,	
samt	
påvirkning	
af	denne.	

Eleven	
viser	god	
forståelse	
for	den	
teknologis
ke	
udvikling,	
samt	
påvirkning	
af	denne.	

Eleven	viser	
nogen	
forståelse	for	
den	
teknologiske	
udvikling,	samt	
påvirkning	af	
denne.	

Eleven	
udviser	
delvist	
forståelse	for	
den	
teknologiske	
udvikling	

Eleven	
viser	i	
ringe	
grad		forst
åelse	for	
den	
teknologis
ke	
udvikling	

Eleven	
viser	ingen	
forståelse	
for	den	
teknologis
ke	
udvikling	

Eleven	ved	
ikke	hvad	
teknologis
k	udvikling	
er.	

Sikkerheds
-	
mæssigt	
korrekt		

Eleven	
arbejder	
sikkerheds
mæssigt	
korrekt.	

Eleven	
arbejder	
sikkerheds
mæssigt	
korrekt.	

Eleven	arbejder	
delvist		sikkerhe
dsmæssigt	
korrekt.	

Eleven	
arbejder	i	
nogen	grad	
sikkerhedsm
æssigt	
korrekt.	

Eleven	
arbejder	i	
ringe	grad	
sikkerheds
mæssigt	
korrekt.	

Eleven	
arbejder	
ikke	
sikkerheds
mæssigt	
korrekt.	

Eleven	ved	
ikke	hvad	
det	vil	sige	
at	arbejde	
sikkerheds
mæssigt	
korrekt.	

Anvender	
relevante	
naturfaglig
e	
informatio
ner	samt	
relevante	
it-
værktøjer	

Eleven	
anvender	
med	stor	
sikkerhed	
naturfaglig
e	
informatio
ner,	og	
benytter	it	
med	
sikkerhed.	

Eleven	
anvender	
med	
sikkerhed	
naturfaglig
e	
informatio
ner,	og	
benytter	it	
med	
sikkerhed.	

Eleven	
anvender	med	
nogen	
sikkerhed	
naturfaglige	
informationer,	
og	benytter	it.		

Eleven	
anvender	få	
naturfaglige	
informationer
,	og	benytter	
it	

Eleven	
anvender	i	
ringe	grad	
naturfaglig
e	
informatio
ner,		

Eleven	
anvender	
ikke	
naturfaglig
e	
informatio
ner,		

Eleven	har	
ingen	
forståelse	
for	
naturfaglig	
informatio
n.	

Dokument
ation	og	
formidling	
af	
resultater		

Eleven	kan	
med	stor	
sikkerhed	
dokument
ere,	og	
formidle	
resultater.	

Eleven	kan	
med		sikke
rhed	
dokument
ere,	og	
formidle	
resultater.	

Eleven	kan	med	
nogen	
sikkerhed	
dokumentere,	
og	formidle	
resultater.	

Eleven	kan	
delvist	
dokumentere
,	og	formidle	
resultater.	

Eleven	kan	
i	ringe	
grad	
dokument
ere,	og	
formidle		

Eleven	kan	
ikke	
dokument
ere,	og	
formidle	
resultater.	

Eleven	ved	
ikke	hvad	
en	
dokument
ation	er.	

	
	
	

 
 

	
	


