
 

Navn        Bedømmelsesskema Naturfag Niveau F 
 

Kompetencer Fysik-, kemi- og 
matematikfaglige beregninger 

Energi og energiomsætning 
 

Stoffers opbygning og 
egenskaber 

1. Naturfaglige begreber og 
enkle modeller. 
Erhvervsfaglige 
problemstillinger  

 
2. Beregninger i sammenhæng 

med det naturfaglige 
arbejde, 

 
3. Eksperimentelt arbejde 

 
4. Sikkerhedsmæssigt korrekt  
5. Anvender relevante 

naturfaglige informationer, 
herunder it 

 
6. Dokumentation og 

formidling af resultater 
 
 

● Eleven kender til metersystemet, samt 
SI-systemet. 

● Eleven har en god forholdsfornemmelse 
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 foomregning 
mellem de forskellige mængde 
beregninger. (Fx. liter, mL, dm3 osv.) 

● Eleven ved hvad massefylde er. 
● Eleven kan afrunde decimaltal korrekt. 
● Eleven kan foretage simple matematiske 

beregninger. 
● Eleven kan lave udregninger med procent, 

brøk og decimaltal. 
● Eleven kan anvende og omforme nogle 

formler. 

● 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 anaerob forbrænding 

● Eleven kan forklare lungekredsløbet, og 
kropskredsløbet. 

● 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 (langsomme) 
kulhydrater. 

● Eleven ved hvad transfedtsyrer er. 
● Eleven kan anvende  metoden til at 

beregne mængden af fedt i et måltid. 
● Eleven kan beregne hvor meget energi 

der er i de enkelte fødevarer. 

● Eleven kan forklare 
opbygningen af det 
periodiske system. 

● Eleven ved at der er 18 
grupper (kolonner) hvor 
grundstofferne har samme 
valenselektroner. 

● Eleven ved at der 7 perioder 
(rækker) hvor grundstofferne 
har samme antal 
elektronskaller. 

● Eleven ved at et grundstof 
består af atomer, som 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. 

 

 



Navn        Bedømmelsesskema Naturfag Niveau F 
 

 Kemikalier og sikkerhed Cellebiologi, fotosyntese og 
respiration 

Eksperimentelt 
arbejde. 

1. Naturfaglige begreber 
og enkle modeller. 
Erhvervsfaglige 
problemstillinger  

 
2. Beregninger i 

sammenhæng med det 
naturfaglige arbejde, 

 
3. Eksperimentelt arbejde 

 
4. Sikkerhedsmæssigt 

korrekt  
5. Anvender relevante 

naturfaglige 
informationer, herunder 
it 

 
6. Dokumentation og 

formidling af resultater 
 

● 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 varme (energi) 
● Eleven ved hvad en neutralisation 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 

● 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 fotosyntesen og 

respiration, og udviser stor 
forståelse for processerne. 

● Eleven kan forklare hvordan NaKa 
balancen fungerer. 

● Eleven kan arbejde 
eksperimentelt. 

● Eleven kan forklare 
eksperimentelt arbejde. 

● Eleven kan overføre 
teorien til det 
eksperimentelle arbejde.  

 
 
 
 

Karakter og kommentar  

 
 



Bedømmelses 
kriterier 12 

Den fremragende 
præstation 

10 
Den fortrinlige 
præstation 

7 
Den gode 
præstation 

4 
Den jævne 
præstation 

02 
Den 
tilstrækkelige  

00 
Den 
utilstrækkelige  

-03 
Den ringe 
præstation 

Naturfaglige 
begreber og 
enkle modeller. 
Erhvervsfaglige 
problemstillinger 

Eleven anvender 
med sikkerhed 
begreber og 
forholder sig til 
erhvervfaglige 
problemstillinger 

Eleven anvender med 
nogen sikkerhed 
begreber og 
forholder sig til 
erhvervfaglige 
problemstillinger 

Eleven anvender 
nogen begreber og 
forholder sig  delvist 
til erhvervfaglige 
problemstillinger 

Eleven anvender få 
begreber og 
forholder sig til 
delvist til 
erhvervfaglige 
problemstillinger 

Eleven anvender 
med hjælp 
begreber  

Eleven anvender 
ikke naturfaglige 
begreber 

Eleven viser ingen 
forståelse for 
naturfaglige 
begreber. 

Beregninger i 
sammenhæng 
med det 
naturfaglige 
arbejde, 

Eleven anvender 
med sikkerhed 
beregninger , og 
overfører det til 
naturfag 

Eleven anvender med 
nogen sikkerhed 
beregninger, og 
overfører det til 
naturfag 

Eleven anvender med 
nogen sikkerhed 
beregninger, og 
overfører det delvist 
til naturfag 

Eleven anvender  
beregninger og 
overføre det 
delvist til naturfag 

Eleven laver få 
beregninger 

Eleven kan ikke 
lave beregninger 

Eleven ved ikke 
hvad en beregning 
er. 

Eksperimentelt 
arbejde 
 

Eleven udfører med 
stor sikkerhed 
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven udfører med 
nogen sikkerhed 
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven udfører  
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven udfører 
delvist 
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven udfører i 
ringe grad 
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven udfører 
ikke 
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven ved ikke 
hvad 
eksperimentelt 
arbejde er 

Sikkerheds- 
mæssigt korrekt  

Eleven arbejder 
sikkerhedsmæssigt 
korrekt. 

Eleven arbejder 
sikkerhedsmæssigt 
korrekt. 

Eleven arbejder 
delvist  
sikkerhedsmæssigt 
korrekt. 

Eleven arbejder i 
nogen grad 
sikkerhedsmæssigt 
korrekt. 

Eleven arbejder 
i ringe grad 
sikkerhedsmæssi
gt korrekt. 

Eleven arbejder 
ikke 
sikkerhedsmæssi
gt korrekt. 

Eleven ved ikke 
hvad det vil sige 
at arbejde 
sikkerhedsmæssi
gt korrekt. 

Anvender 
relevante 
naturfaglige 
informationer 
samt it 

Eleven anvender 
med stor sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, og it  

Eleven anvender med 
sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, og it  

Eleven anvender med 
nogen sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, og it.  

Eleven anvender få 
naturfaglige 
informationer, og 
it 

Eleven anvender 
i ringe grad 
naturfaglige 
informationer,  

Eleven anvender 
ikke naturfaglige 
informationer,  

Eleven har ingen 
forståelse for 
naturfaglig 
information. 

Dokumentation 
og formidling   

Eleven kan med stor 
sikkerhed 
dokumentere, og 
formidle resultater. 

Eleven kan med  
sikkerhed 
dokumentere, og 
formidle resultater. 

Eleven kan med nogen 
sikkerhed 
dokumentere, og 
formidle resultater. 

Eleven kan delvist 
dokumentere, og 
formidle 
resultater. 

Eleven kan i 
ringe grad 
dokumentere, og 
formidle  

Eleven kan ikke 
dokumentere, og 
formidle 
resultater. 

Eleven ved ikke 
hvad en 
dokumentation er. 



 
 


