
NATURLIGE  
KLIMAFORANDRINGER 
- et eksemplarisk fællesfagligt undervisnings-
forløb i naturfag til 7 klasse.

Det fællesfaglige undervisningsforløb er udarbejdet af VIA University College, 
Københavns Professionshøjskole og Rambøll Management Consulting for Børne-  
og Undervisningsministeriet. Det er et af flere elementer i en samlet videnspakke 
med materialer om kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Du kan down-
loade hele pakken på emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien.

http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
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Klimaforandringer er ikke et ukendt 
fænomen for udskolingseleverne - de 
har viden om det fra både undervisning- 
en på tidligere klassetrin, fra debatten i 
medierne og måske fra dialoger med 
forældre og venner. 

I dette fællesfaglige undervisningsforløb 
vil eleverne få uddybet deres viden om 
de naturlige forandringer i klimaet. De 
naturlige forandringer spiller sammen 
med de menneskeskabte en rolle i den 
aktuelle klimakrise. Derfor kan forløbet 
oplagt ses som en forberedelse til også 
at inddrage de menneskeskabte faktor- 
er, når eleverne går i 8. og 9. klasse. 

Målgruppe og tidsforbrug 
Forløbet er målrettet 7. klassetrin og er 
tilrettelagt med henblik på fællesfaglig 

undervisning i fagene fysik/kemi, geo-
grafi og biologi. I beskrivelsen af forløbet 
skelnes der ikke imellem fagene, timerne 
og lærernes faglige hovedfelt. 

Forløbet er estimeret til 18 lektioner svar-
ende til 3 ugers undervisning, hvor alle 
timer i de tre naturfag bliver inddraget.

Formål
Formålet med forløbet er, at eleverne 
styrker deres naturfaglige kompetencer 
igennem arbejde med forskning fra den 
virkelige verden, specifikt Katherine 
Richardsons forskning i klimaets natur-
lige forandringer. Formålet er mere 
specifikt, at:

•  Eleverne opnår viden om, hvad der 
kendetegner en undersøgelse, hvor-

dan man designer og gennemfører en 
undersøgelse, samt hvordan en 
undersøgelse kan evalueres. 

•  Eleverne opnår færdigheder, der 
sætter dem i stand til at kommunikere 
både mundtligt og i særlig grad skrift-
ligt om naturfaglige forhold, herunder 
om de undersøgelser, der gennemfør- 
es i forløbet.

Introduktion til  
undervisningsforløbet
Dette fællesfaglige undervisningsforløb tager udgangspunkt 
i professor Katherine Richardsons forskning, og dets emne 
er naturlige forandringer i klimaet. Forløbet er målrettet 
undervisning på tværs af naturfagene i 7. klasse.

Baggrund: 
Materiale om 
Katherine 
Richardsons klima-
forskning
Dette fællesfaglige undervisnings-
forløb tager sit afsæt i Katherine 
Richardson forskning i klimaforan-
dringer. Katherine Richardson er 
professor i biologisk oceanografi 
ved Globe Institute på 
Københavns Universitet. 

På emu.dk kan du se en kort film 
og hente et temamagasin samt 
seks kortfattede kataloger med 
inspiration til undervisning på 
grundskolens klassetrin om 
Katherine Richardsons forskning.

 Se emu.dk/grundskole/naturvi-
denskabsstrategien
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Figur: Figuren viser de videns- og færdighedsområder, som undervisnings-
forløbet adresserer, samt de kompetenceområder, der er i fokus. 

Geografi
• Jordkloden og dens klima
• Naturgrundlag og levevilkår
• Jorden og universet

Biologi • Økosystemer

Fysik/kemi • Stof og stofkredsløb

Undersøgelse Eleven kan designe, gennemføre og evaluere  
undersøgelser i naturfagene.

Kommunikation Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold 
med naturfagene.

Videns- og færdighedsområder

Kompetenceområder

http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
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Vil du vide mere? 
Det fællesfaglige undervisnings-
forløb indgår i en videnspakke om 
kompetenceorienteret naturfags-
didaktik. 

Blandt de øvrige dele af pakken 
finder du Vidensnotat om kompe-
tenceorienteret naturfagsunder-
visning, hvori den fagdidaktiske 
tilgang, som nærværende under-
visningsforløb eksemplificerer, er 
beskrevet. Et andet element er 
Planlægningsredskab til naturfags- 
teams, der angiver en proces for 
samarbejde i naturfagsteamet om 
et undervisningsforløb som dette. 

Hent videnspakken Viden Om 
kompetenceorienteret naturfags-
didaktik på emu.dk/grundskole/
naturvidenskabsstrategien

Forudsætninger, form  
og indhold
Det fællesfaglige undervisningsforløb er 
med sin opbygning i fire trin inspireret 
af den fagdidaktiske ramme, der er 
præsenteret i Vidensnotat om kompe-
tenceorienteret naturfagsundervisning 
(se faktaboks). 

Det fællesfaglige undervisningsforløb 
består dels af nærværende beskrivelse 
af, hvordan man kan gennemføre for- 
løbet konkret med undersøgelser m.m., 
dels af en række bilag. Bilagene er 
understøttende materialer for forløbets 
gennemførelse. Det drejer sig om:

• Elevark til undersøgelse 1: Vi leder 
efter lag

• Elevark til undersøgelse 2: Algers 
optagelse af CO2

• Undersøgelsesjournal til elevernes 
arbejde

• Matrix til arbejdet med de naturfag-
lige kompetencer

• Udkast til lektionsplan.

Indholdet i det fællesfaglige undervis-
ningsforløb taler ind i en større sam-
menhæng i aktuel naturvidenskab, 
hvor klimaudvikling, menneskers 
påvirkning og jordklodens ressourcer 
udgør store forskningsfelter. De er 
blandt andet beskrevet som erkendel-
serne 1-3 i Naturvidenskabens ABC, der 
er et inspirationsmateriale til undervis-
ning i grundskolen. 

Se emu.dk/grundskole/naturviden-
skabsstrategien/naturvidenska-
bens-abc 

4  Afrund

1  Undersøg

2  Tilrettelæg

... det tema, I vil arbejde med, og 
vær opmærksom på auten- 
tiske problemstillinger for  

eleverne.

... forløbet med opsamling  
og overlevér erfaringerne til natur-

fagsteamet.

... undervisningen med metoder 
og arbejdsformer, som inddrager 

eleverne og styrker deres naturfag-
lige kompetencer.

... undervisningen og stilladsér 
elevernes læring gennem itera-

tive processer og med natur-
faglige arbejdsmetoder.

3  Gennemfør

Valg af 
evalueringsdesign

Feedback og 
evaluering med 

eleverne

Opsamlende 
evaluering og 

refleksion
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     Centrale kendetegn               Elevstyring   •    Autentiske problem

stillinger    •     Problem
basering      

Faser

Løbende
evaluering

Formulering af 
delmål for 

læringsprogression

http://www.emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
http://www.emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/naturvidenskabens-abc
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/naturvidenskabens-abc
https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/naturvidenskabens-abc
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Undersøgelse 
På undervisningsforløbets første trin er 
opgaven at undersøge emnet, analysere 
dets didaktiske muligheder samt rette 
forløbet til, så det taler bedst muligt til 
den konkrete elevgruppe. I den forbind- 
else vil det for eksempel være relevant at 
se på:

• Klassens eksisterende  
naturfaglige erfaringer 
Hvis klassen for eksempel har arbejd- 
et med de problembaserede natur-
fagsforløb, som er anbefalet i den 
vejledende læseplan for natur/tekno-
logi (se emu.dk/grundskole/naturtek-
nologi/faghaefte-faelles-maal-laese-
plan-og-vejledning), vil der være erfa-
ringer herfra at bygge videre på. De 
problembaserede naturfagsforløb 
fokuserer på autentiske problemstil-
linger og elevernes arbejde med egne 
undersøgelsesspørgsmål – elementer, 
som også er i spil i dette undervis-
ningsforløb. 

• Tematisk sammenhæng  
til andre materialer  
Forståelsen af undervisningsforløbets 
emne kan nuanceres af andre materi-
aler, hvor der måske også er yderligere 
inspiration at hente til undervisning- 
en. Læreren kan for eksempel under-
søge de seks inspirationskataloger, 
der er udarbejdet om Katherine 
Richardsons forskning under titlen 
‘Hav og klima i den antropocæne 
tidsalder’. Se emu.dk/grundskole/
naturvidenskabsstrategien. 

• Behov for naturfagligt  
forløb som optakt 
Afhængigt af klassens og de enkelte 
elevers faglige forudsætninger og 
erfaring med naturfaglige arbejds- 

metoder kan det være relevant at 
gennemføre forberedende forløb. Hvis 
klassen for eksempel skal arbejde 
med undersøgelsen af algers optag-
else af CO2 (se nedenfor) i det fælles-

faglige undervisningsforløb, vil det 
være en god forberedelse at give 
eleverne forhåndskendskab til foto-
syntese og pH-værdi i biologi eller 
fysik/kemi.  

Undervisningsforløbet  
i praksis
Det fællesfaglige undervisningsforløb udrulles i de fire trin 
undersøgelse, tilrettelæggelse, opbygning (gennemførelse) 
og evaluering (afrunding). 

Klimaforskning på bunden af  
havet omkring Island 
Professor Katherine Richardson fra 
er i et aktuelt forskningsprojekt på 
jagt: Hun leder efter mulige sam-
menhænge over lange perioder i 
fortiden mellem forekomsten af 
alger i form af fyto- eller plante-
planktoni havet, klimaet og den 
menneskeskabte kultur. 

Forskningen foregår i havet omkring 
Island. Her udfører Katherine 
Richardson og hendes forsker- 
kolleger sedimentkerneboringer. 
Kernerne analyserer de efterføl-
gende, og det, de særligt fokuserer 
på, er algerne. De er interessante, 
fordi de binder CO2, som derfor ikke 
stiger op i atmosfæren og påvirker 
klimaet igennem drivhuseffekten. 

Når algerne vokser, udfører de foto-
syntese, og i den proces optager de 
CO2 fra havet. Det vil sige, at alger-
nes fotosyntese sænker indholdet af 
CO2 i havet og i atmosfæren, som 
havet vekselvirker med. Når algerne 
dør, bliver de nedbrudt af mikroor-
ganismer. Det frigør CO2 til vandsøj-
len og derfra videre til atmosfæren. 

Der findes mange typer af alger, og 
de er mere forskellige, end mange 
tror. De er for eksempel meget for-
skellige i størrelse. Nogle er så 

tunge, at de synker til bunds. Og når 
de gør det, tager de den mængde 
CO2, som er bundet i dem, med. Det 
kaldes for ”den biologiske pumpe”. 
Så længe algerne ligger på bunden 
af havet, frigives der ikke CO2. C’et i 
CO2 er kulstof (carbon), og det bin-
des i stedet i havets bundlag, på 
samme måde som den gang der blev 
dannet kul, olie og gas.

Igennem sedimentkerneboringer får 
Katherine Richardson og hendes 
kolleger viden om algernes diversi-
tet og CO2-binding. Den viden kan 
sammenholdes med anden viden fra 
andre kilder om for eksempel klima, 
kultur og levevis på Island i den 
pågældende tidsperiode. Forskerne 
håber, at de ud fra de forskellige 
kilder til viden kan blive klogere på 
disse spørgsmål:

• Hvordan påvirker den biologiske 
pumpe klimaet - specifikt i Islands 
tilfælde og generelt? 

• Hvilken sammenhæng er der 
mellem menneskeskabte (kultu-
relle) forhold, klimaforandringer 
og de deraf følgende ændrede 
livsbetingelser for alle levende 
organismer - specifikt i Islands 
tilfælde og generelt?

https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-
maal-laeseplan-og-vejledning
https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-
maal-laeseplan-og-vejledning
https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-
maal-laeseplan-og-vejledning
http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
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Faglige fokusområder 
Ud fra undersøgelsen af emnet og dets 
didaktiske muligheder kan lærerne i 
naturfagsteamet udvælge de dele af 
projektet, der giver mening for lige nøj-
agtig deres elever. 

Teamet kan for eksempel drøfte, hvilke 
problemstillinger og relaterede spørgs-
mål der er mest relevante for klassen at 
arbejde med. Drøftelsen kan inddrage 
lærernes kendskab til klassens sammen-
sætning og faglige niveau, sammen-
hæng til tidligere forløb samt praktiske 
forhold så som udstyr og årstid. Teamet 
kan også opholde sig ved, hvordan 
undervisningen kan gøres mest muligt 
autentisk for eleverne.

Det er også en god idé, hvis teamet 
udvælger en eller to problemstillinger, 
som klassen arbejder med i et eller flere 
af naturfagene som optakt til det fælles-
faglige forløb. Teamet kan overveje, 
hvilke relevante spørgsmål der kan 
stilles til problemstillingerne, og hvilke 
muligheder der er for undersøgelser i 
dem, inden de beslutter sig. 

I dette undervisningsforløb er der sat 
spot på følgende problemstillinger:

• Sedimentlag og hvordan de opstår. 
Hvordan kan man se ind i fortiden?

• Hvordan har fotosyntese i alger ind- 
flydelse på CO2-koncentration og 
kulstofpuljen?

De to undersøgelser i dette fællesfaglige 
undervisningsforløb er udvalgt som 
fælles indledning til at arbejde med 
problemfeltet naturlige klimaforand- 
ringer.

Krav til fællesfaglige forløb 
Fællesfaglige forløb i udskolingens 
naturfagsundervisning skal leve op 
til mindst to ud af disse tre kriterier:

1. Forløbet skal inddrage elever-
nes egne undersøgelser i lokal-
området.

2. Forløbet skal inddrage elever-
nes arbejde med teknologi.

3. Forløbet skal inddrage inte- 
ressemodsætninger, så eleverne 
får mulighed for at tage stilling.

Dette undervisningsforløb inddrager 
elevernes egne undersøgelser i 
lokalområdet samt deres arbejde 
med teknologi, det vil sige det første 
og andet kriterium. Eleverne vil i 
forbindelse med det første kriterium 
foretage undersøgelse af jordlag i 
skolens nærområde, og de vil i 
forbindelse med det andet kriterium 
bruge laboratorieteknologi til at 
fremstille algedråber og undersøge 
algernes optagelse af CO2. I sidst-
nævnte undersøgelse kan eleverne 
desuden anvende teknologi til 
datalogging.

Mulige problemstillinger 
Herunder er en liste med mulige 
problemstillinger, som eleverne kan 
arbejde med:

• Hvordan kan naturlige klima- 
forandringer forstås, og hvordan 
påvirker de naturlige klimaforan-
dringer menneskers levevilkår?

• Hvordan var naturlige klimafor- 
andringer med til, at den sidste 
istid i Danmark opstod, og hvor-
dan kan vi se sporene af det i dag?

• Hvordan kan vi se ind i fortiden 
via sedimentlag, og hvordan kan 
vi bruge den viden, vi finder, til at 
sige noget om klimaet nu?

• Hvordan bidrager astronomiske 
forhold til naturlige klimaforand- 
ringer?

• Hvordan kan algers optagelse af 
CO2 fortælle os noget om klimaet, 
og hvordan kan fossile alger i 
sedimentlag lære os noget om 
naturlige klimaforandringer?
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1. Vi leder efter lag 
I denne undersøgelse graver eleverne sediment- eller jordprøver op 
ligesom Katherine Richardson - dog ikke fra havets bund. Gennem 
undersøgelsen erkender eleverne, at der er lagdeling i jorden, og at 
lagenes bånd og linjer med blandt andet nedbrudt organisk materiale 
bærer vidnesbyrd om forskellige tider. Prøverne kan for eksempel føre 
til indsigt i de klimatiske forhold, der har været, da hver enkelt lag er 
blevet dannet.

Undersøgelsen kræver kun få, almindelige materialer og kan gennem-
føres i umiddelbar nærhed af skolen.  

2. Undersøg algers optagelse af CO2  
I algeundersøgelsen er algers fotosyntese i fokus. Algers fotosyntese er 
en central del af Katherine Richardsons forskning i den biologiske 
pumpe og dens påvirkning af klimaet. Gennem undersøgelsen får 
eleverne en forståelse af, hvordan kulstof i CO2 optages og bindes i 
algerne, og hvordan det har betydning for koncentrationen af CO2 i 
atmosfæren.

Undersøgelsen foregår i skolens laboratorium og kræver en del mate-
rialer. Den kan eventuelt udføres med et algekit, der kan bestilles 
gratis hos Biotech Academy. Alle materialerne er afmålt og inkluderet, 
når du får det tilsendt, og du kan også læse mere om undersøgelsen 
samt se en film om det. Se https://www.biotechacademy.dk/under-
visning/grundskole/den-groenne-revolution/.

I bilag 1 og 2 finder du elevark til de to undersøgelser, hvor formål, 
materialer, metode, fremgangsmåde m.m. er yderligere beskrevet.

Undersøgelses- 
forslag

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/grundskole/den-groenne-revolution/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/grundskole/den-groenne-revolution/
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Evaluering 
Naturfagsteamet kan allerede i undersøgelses- 
fasen udvikle et evalueringsværktøj med fokus 
på at følge elevernes progression undervejs 
gennem undervisningsforløbet inden for under-
søgelses- og kommunikationskompetencerne. 

Et værktøj kunne se ud som vist i nedenstående 
model.

Hvad er en god undersøgelse?

Hvilke tegn vi gerne se på  
undersøgelsens fremdrift?

Hvilke variabler  
kunne eleverne  
have fokus på?

Bevæger  
eleverne sig ud  
over det fælles?

Kan de koble emne  
og samfund?

Kan de se dem selv og  
deres egen hverdag her?

Har elevernes lavet  
deres egen model?

Kan vi vejlede dem i  
retningen af en  

bedre model?

Hvilke begreber  
skal eleverne kunne 
formidle viden om?

Hvilke tegn vil vi gerne se  
på, at de forstår dem?

Hvilke billeder kan vi bruge  
til begreberne?

Undersøgelse

Perspektivering Kommunikation

Modellering
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Tilrettelæggelse 
I undervisningsforløbets andet trin er 
opgaven at tilrettelægge den konkrete 
undervisning. Teamet kan her sammen 
reflektere over blandt andet, hvordan 
eleverne motiveres, hvilke arbejdsfor-
mer der kan sikre elevstyring, og hvor-
dan hypotesedannelse, stilladsering, 
lærerroller med mere kan gribes an.  
Herunder følger eksempler på sådanne 
refleksioner.

Differentiering
Hvad vil vi gerne, at eleverne skal få ud 
af at arbejde sammen? Det spørgsmål 
kan udgøre startskuddet for naturfags- 
teamets fokus på differentiering. Svar 
kan for eksempel være: læring, faglig-
hed, træning i at arbejde sammen i 
grupper, niveaudeling eller andet.

I dette fællesfaglige undervisningsfor-
løb kan grupperne dannes af lærerne, 
med henblik på at eleverne matcher 
hinanden fagligt i de enkelte grupper. 
Den form for opdeling giver mulighed 
for at differentiere gruppevis, så nogle 
grupper kan arbejde med en høj grad 
af elevstyring, mens andre grupper kan 
arbejde mere stilladseret - for eksem-
pel med hyppigere faglig vejledning. 
Nogle grupper vil måske også have 
brug for lærerens hjælp til at lave  
aftaler om tidsplaner, samarbejde, 
indsats med mere. 

Hensigten med gruppeopdelingen er, 
at eleverne oplever at arbejde med 
problemfeltet på deres eget niveau. 

Lærerteamets og elevernes 
forberedelse
Både lærerne og eleverne skal inden 
opstart af det fællesfaglige forløb have 
overblik over de faglige rammer og 
muligheder.

I naturfagsteamets tilrettelæggelse kan 
lærerne skabe overblik over det faglige 
indhold, som der potentielt kan ar- 
bejdes med. Det kan handle om at 
undersøge:

1. Hvad er elevernes forforståelse og 
forudsætninger? Første skridt kan 
være at beskrive elevernes udgangs-
punkt for at arbejde med emnet - 
herunder deres faglighed fra natur/
teknologi samt deres forforståelse 
og forventninger til det fællesfaglige 
forløb.

2. Hvad der ligger i det overordnede 
tema om ‘Hav og klima i den antro-
pocæne tidsalder’?

3. Hvordan forløbets fokus på natur-
lige klimaforandringer relaterer sig 
til det overordnede tema, og hvad 
naturlige klimaændringer nærmere 
dækker over? 

4. Hvordan der kan skabes en god 
sammenhæng til at sætte menne-
skets indflydelse på klimaet ind i 
den samlede vurdering af den aktu-
elle klimakrise i 8. og 9. klasse?

Redskaber til  
at vurdere  
progression 
Eleverne skal udvikle undersøgel-
ses- og kommunikationskompe-
tencen som led i det fællesfaglige 
undervisningsforløb. Det kan 
lærerne fremme og løbende evalu-
ere ved at benytte de to redskaber 
’Matrix til arbejdet med de natur-
faglige kompetencer’ samt 
’Undersøgelsesjournalen’. 

’Matrix til arbejdet med de natur-
faglige kompetencer’ rummer en 
systematisk tilgang til at vurdere 
elevernes progression i forhold til 
kompetencerne fra start til slut 
gennem undervisningsforløbet.

’Undersøgelsesjournalen’ er et 
hjælpeark til stilladsering af ele-
vernes egne praktiske undersøgel-
ser. En ny version af journalen 
udfyldes for hvert undersøgelses-
spørgsmål, som eleven arbejder 
med, og journalen kan blandt 
andet danne udgangspunkt for,  
at læreren og eleven sammen 
vurderer status i forhold til kom-
petenceområderne.

Begge redskaber er vedlagt som 
bilag (bilag 3 og 4). 
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Evaluering
Løbende evaluering undervejs i de 
enkelte trin i undervisningsforløbet har 
flere fordele: Det kan både bidrage speci-
fikt til løbende tilretning af undervisning- 
en ud fra læring og mere generelt til et 
lærende fællesskab i naturfagsteamet, 
hvor forløb skabes, udføres og evalueres 
sammen. 

Løbende evaluering kan tilrettelægges ud 
fra redskaberne ’Matrix til arbejdet med 
de naturfaglige kompetencer’ og 
’Undersøgelsesjournalen’ (bilag 3 og 4). 
Redskaberne skal tilpasses de klasser, 
hvor de skal anvendes, for at sikre klarhed 
over, hvilke krav, kriterier og forventninger 
eleverne skal mødes med og vurderes ud 
fra i undervisningsforløbet. 
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Opbygning  
(gennemførelse) 
Efter undersøgelse og tilrettelæggelse er 
tiden kommet til den konkrete gennem-
førelse af undervisningsforløbet. Det kan 
for eksempel følge denne opbygning:

1. Igangsætning af forløbet 
På en fælles opstart i klassen sættes 
scenen for forløbet. Læreren introdu-
cerer forløbets rammer, emnets 
muligheder og giver sin faglige moti-
vering. Læreren kan eventuelt vise 
den korte film med Katherine 
Richardson, hvor hun forklarer sin 
forskning. Inden da kan eleverne 
komme på banen ved at dele deres 
viden om klima fra tidligere klasse-
trin, så forløbet kobles til elevernes 
forforståelse. 

2. Undersøgelser  
Derpå følger de to undersøgelser af 
jordlag og algers optagelse af CO2. I 
begge tilfælde sørger læreren for at 
perspektivere til Katherine 
Richardsons aktuelle forskning 
omkring Island og til både det over-
ordnede emne ‘Hav og klima i den 
antropocæne tidsalder’ og til under-
visningsforløbets specifikke fokus på 
klimaforandringer.

3. Wonderwall 
Efter de to fælles undersøgelser pro-
ducerer klassen en Wonderwall. Det 
foregår på denne måde: Læreren 
præsenterer en tavle eller væg med 
overskriften ’Naturlige klimaforand- 
ringer’. Eleverne skal nu notere 
spørgsmål, som undersøgelserne har 

ført til, på små sedler og sætte dem 
på væggen. Læreren læser et par af 
spørgsmålene op og viser, hvordan 
flere spørgsmål kan sættes sammen 
til en problemstilling, der kan under-
søges.

4. Opstart af gruppearbejdet 
Klassen inddeles herefter i grupper, 
der er tilrettelagt på forhånd. Hver 
gruppe skal med lærerens vejledning 
udvælge et spørgsmål fra den fælles 
Wonderwall, som kan bearbejdes til 
en problemstilling med tilhørende 
arbejdsspørgsmål, som de vil arbejde 
med i det videre forløb. Gruppen 
laver en brainstorm med udgangs-
punkt i den valgte problemstilling, og 
den forventede sammenhæng til 
arbejds- eller undersøgelsesspørgs-
målene. 
 
Eleverne kan eventuelt blive præsen-
teret for ’Matrix til arbejdet med de 
naturfaglige kompetencer’ (bilag 3) 
med henblik på at udpege et specifikt 
fokus i kommunikations- eller under-
søgelseskompetencen, som de vil 
arbejde med. Når eleverne senere 
skal vælge undersøgelsesspørgsmål, 
kan de så både støtte sig til matrixen 
og til undersøgelsesjournalens stil-
ladsering (bilag 4). 
 
Undervisningsforløbet skal involvere 
elevernes egne undersøgelser i lokal-
området samt teknologi. Det kan 
læreren gøre klart, når eleverne væl-
ger deres arbejdsmetoder. Læreren 
kan eventuelt også stille krav om 
yderligere variation i metoderne - for 
eksempel at der skal anvendes kort-

materialer, praktisk arbejde, inter-
view, simuleringer med videre. 

5. Proces i gruppearbejdet 
Gruppearbejdet kan tage form af en 
elevstyret proces, hvor grupperne 
selv definerer deres undersøgelser ud 
fra de valgte problemstillinger og 
arbejdsspørgsmål. Her vil grupperne 
kunne arbejde med varierende fri-
hedsgrader gradueret efter elevernes 
evne til at arbejde selvstændigt. 
 
Undervejs udfylder grupperne under-
søgelsesjournalen. Den skal de både 
bruge i deres undersøgelsesarbejde 
og som basis for vejledning hos  
læreren. Vejledningen kan både ske 
løbende og på egentlige møder frem 
mod forløbets afslutning. Undervejs 
vil dialogen internt mellem eleverne 
samt mellem elever og lærer kunne 
styrke kommunikationskompetencen 
hos eleverne, og læreren kan guide 
frem mod en stringent brug af faglig 
terminologi.

6. Afslutning af undervisnings- 
forløbet 
Til sidst skal modellen, som grupper- 
ne udarbejdede ved gruppearbejd- 
ets indledning, tages frem igen og 
opdateres med resultaterne af ar- 
bejdet. Modellen skal blandt andet 
vise, hvordan de elementer, som 
indgår i den valgte problemstilling, er 
relevante i forhold til naturlige klima-
forandringer. Det samlede produkt 
består af undersøgelsesjournalerne 
samt forslag til, hvad eleverne godt 
kunne tænke sig at arbejde videre 
med på de næste klassetrin. 
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Evaluering
Som afrunding på forløbet samler elev-
erne den viden, de har høstet undervejs, i 
undersøgelsesjournalerne. I fællesskab 
opdaterer eleverne endelig klassens 
Wonderwall med alle spørgsmålene fra 
klassen. Opdateringen kan tage afsæt i 
disse spørgsmål: 

• Hvilke spørgsmål fik vi svar på, og 
hvilke står stadig ubesvarede hen? 

• Hvilke spørgsmål vil vi gerne arbejde 
videre med? 

• Hvilke nye spørgsmål eller nye spænd-
ende vinkler på problemfeltet er der 
opstået? 

• Kan vi allerede nu se spørgsmål, der 
rækker ind i progressionen til 8. og 9. 
klasse?

Eleverne skal tage problem- 
stillingen til sig
Læreren kan være særligt opmærksom på, om eleverne tager problem- 
stillingen til sig, herunder om arbejdsspørgsmålene har reel værdi i forhold  
til at belyse problemstillingen. Det er ikke mindst vigtigt, at eleverne kan se 
og forklare sammenhængen mellem spørgsmålene og problemstillingen, for 
at de kan få eksplicit mulighed for at udvikle undersøgelseskompetencen.

Forløbet kan forlænges - og styrke kom-
munikationskompetencen yderligere
I tillæg til afleveringen kan der lægges en afsluttende fremlæggelse ind. Her 
kan den mundtlige kommunikation komme i spil, idet eleverne præsenterer 
deres arbejde og udfolder deres tanker og argumentation med støtte i en 
stilladserende dialog. Fremlæggelsen kan dermed stimulere elevernes kom-
munikationskompetence yderligere.

Forslag til konkret lektionsplan 
Bilag 5 rummer et udkast til en konkret lektionsplan for det fællesfaglige 
undervisningsforløb.  Planen indeholder også kortfattede beskrivelser af og 
vejledning til de enkelte dele af undervisningsforløbet med fokus på de 
enkelte aktiviteters lærerrolle og formål.
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Evaluering (afrunding) 
Når undervisningsforløbet nærmer sig sin 
afslutning, drøfter naturfagsteamet data 
fra evalueringen med eleverne i forhold til 
de mål, der blev opstillet indledningsvist. 
Grundlaget for drøftelsen kan eventuelt 
udvides med svar fra eleverne på en 
række evalueringsspørgsmål (se fakta- 
boks). 

Naturfagsteamet beskriver også, hvilke 
tråde der skal trækkes med videre til 
arbejdet på 8.-9. klassetrin med temaet 
‘Hav og klima i den antropocæne tids- 
alder’. På 8.-9. klassetrin kan de menne-
skeskabte klimaforandringer kobles sam-
men med de naturlige klimaændringer og 
med fremtidsscenarier for Jorden som 
system i en progression mod en mere 
abstrakt og global problembaseret under-
visning. Denne undervisning er der inspi-
ration at hente til i inspirationskatalog- 
erne om temaet, der kan findes på emu.
dk/grundskole/naturvidenskabsstrate-
gien.

Redskaber til evaluering 
Som led i den indledende undersøg- 
else, inden undervisningsforløbet 
blev gennemført, udviklede natur-
fagsteamet et evalueringsværktøj. 
Det tages nu frem og bruges i en 
afsluttende evaluering i teamet. De 
afleverede undersøgelsesjournaler 
samt de løbende vejledningssam- 
taler med eleverne indgår som 
baggrund for vurderingen. Til at 
graduere målopfyldelsen kan ’Matrix 
til arbejdet med de naturfaglige 
kompetencer’ (bilag 3) anvendes. 

Som basis for den samlede evalue-
ring af forløbet kan nedenstående 
liste med evalueringsspørgsmål 
desuden anvendes.  Listen med 
spørgsmål er rettet til eleverne, og 
læreren kan bede eleverne svare på 
dem - gerne skriftligt, så svarene kan 
indgå i teamets fælles evaluering af 
forløbet.

1. Synes du, at emnet er interes-
sant?

2. Hvor svært synes du, det har 
været?

3. Har du fået hjælp nok til arbejd- 
et?

4. Er emnet vigtigt for dig?

5. Synes du, at du har nok indflyd- 
else på, hvad det skal handle 
om?

6. Synes du, at arbejdsformerne er 
gode?

7. Er du tilfreds med resultatet?

8. Hvad kunne du godt tænke dig, 
at vi gik videre med?

9. Hvad har været det sværeste?

10. Hvad har været det bedste?

11. Tænker du over, hvilket fag du 
arbejder med?

12. Hvilket fag, synes du, har været 
mest med?

13. Har du lært noget, som du kan 
bruge i hverdagen? Hvad?

14. Synes du, at undersøgelsesjour-
nalen er god at arbejde med?

http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
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Du står med en del af en samlet videnspakke

Bokssæt med 10 temamagasiner

Podcasts

60 inspirationskataloger (10 temaer til seks klassetrin)

Alle materialer kan findes på emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien

Tema om

Energiforsyningennu og i fremtidenInspirationskatalog 8. klasse

Tema om

Usynlige kræfter

Inspirationskatalog 1.-2. klasse

10 film i lang og kort version
Forskerne fra de 10 temamagasiner præsenterer 

deres naturvidenskabelig forskning.

http://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
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Vidensnotat
12 sider.

Planlægningsredskab
Otte sider til naturfagslærere 
og vejledere i grundskolen.

Eksemplarisk  
fællesfagligt forløb
16 sider til naturfagsteams 
og -lærere. 

Udviklingsredskab
Fire sider til skoleledelserne.

PowerPoint-præsentation
Præsentation af de vigtigste pointer fra vidensnotatet.

Video
Speed drawing.

1

KapitelnavnINKLUDERENDE LÆRINGSFÆLLESSKABER PÅ EMU.DK KOMPETENCEORIENTERET NATURFAGSUNDERVISNING PÅ EMU.DK

1

Tre fokuspunkter:  
Skoleledelsen kan fremme den naturfaglige kultur på skolen 
En naturfaglig kultur kommer til udtryk, når naturfagslærerne sparrer med 
hinanden og koordinerer undervisningen ud fra skolens strategi samt med blik for 
mål og progression på tværs af klassetrin. Ledelsen kan fremme den naturfaglige 
kultur på skolen gennem fokus på ledelse, organisering og kompetencer. 

Links til inspiration om ledelse 
Pædagogisk ledelse: Viden Om – Pædagogisk ledelse (Børne- 
og Undervisningsministeriet) https://emu.dk/stx/forsk-
ning-og-viden/organisering-og-ledelse/viden-om-paedago-
gisk-ledelse

Tydelig ledelse, der løfter naturfagsundervisningen: Ledelse, 
der løfter naturfagsundervisningen (Astra & Børne- og 
Undervisningsministeriet) https://astra.dk/materialer-fra-le-
delse-loefter-naturfagsundervisningen-2020

Handleplan for naturfagene: Skabelon til en lokal naturfags-
handleplan (Astra & Børne- og Undervisningsministeriet) 

https://astra.dk/sites/default/files/forankring_daekkeser-
viet_a4_2s_2020.pdf

Samarbejde med forvaltningen: Hvad er kommunal forankring 
(Astra) https://astra.dk/kommunal-forankring

Samarbejde med lokale aktører: Artikel, inspiration og redska-
ber til brug af eksterne læringsmiljøer i naturfag (Børne- og 
Undervisningsministeriet) https://emu.dk/grundskole/bio-
logi/aaben-skole/brug-eksterne-laeringsmiljoeer-i-naturfag

• Pædagogisk ledelse 
Skoleledelsen kan udøve pædagogisk ledelse i relation 
til naturfagene. Det handler eksempelvis om at inspirere 
og motivere naturfagslærerne ved at deltage på 
udvalgte naturfaglige teammøder og tage aktivt del i 
dialoger om faglige eller didaktiske overvejelser. 

• Naturfagshandleplan  
Skoleledelsen kan udarbejde en naturfagshandleplan i 
samarbejde med naturfagsvejlederen/ressourceperso-
nen - eksempelvis med en didaktisk og en organisato-
risk dimension. Ledelsen og naturfagsvejlederen/res-
sourcepersonen kan løbende følge op på og justere 
naturfagshandleplanen og på den baggrund tilrette-
lægge en proces for resten af naturfagsteamet.  

• Et årligt planlægningsmøde  
Som en del af naturfagshandleplanen kan skoleledel-
sen indkalde til et årligt planlægningsmøde med sko-
lens naturfaglige teams for at forberede samt sikre 
sammenhæng og progression i naturfagsundervisnin-
gen på tværs af fag og klassetrin. Mødet kan også være 

en god anledning til at gøre op med vanetænkning om 
naturfagsundervisningen og forholde sig til, om der er 
grundlæggende tilgange til undervisningen, som kan 
forbedres.

• Samarbejde med forvaltningen  
Skoleledelsen kan bidrage til synergi mellem skolens og 
forvaltningens visioner ved at undersøge og gå i dialog 
med naturfagskoordinatoren om skoleforvaltningens 
naturfagsstrategi. 

• Videndeling om naturfagene  
Skoleledelsen kan gøre den ledelsesmæssige opbak-
ning til naturfagene tydelig gennem videndeling og 
kommunikation om arbejdet i naturfagene på afde-
lingsmøder, årgangsmøder eller personalemøder. 

• Samarbejde med kommunale aktører  
Skoleledelsen kan opsøge og etablere samarbejde med 
kommunale aktører (eksempelvis ungdomsuddannel-
ser, naturfagsklubber mv.) om naturfagsundervisningen. 

1. Ledelse 

Udviklingsredskab  
målrettet ledelse

NATURLIGE  
KLIMAFORANDRINGER 
- et fællesfagligt undervisningsforløb  
i naturfag til 7. kl.   

Det fællesfaglige undervisningsforløb er udarbejdet af VIA University College, 
Københavns Professionshøjskole og Rambøll Management Consulting for Børne-  
og Undervisningsministeriet. Det er et af flere elementer i en samlet videnspakke 
med materialer om kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Du kan down-
loade hele pakken på emu.dk.

PLANLÆGNINGS- 
REDSKAB 
Sådan bliver I klar til kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning   

Redskabet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College 
og Københavns Professionshøjskole for Børne- og  Undervisningsministeriet. Det er 
et af flere elementer i en samlet videnspakke med materialer om kompetenceorien-
teret naturfagsundervisning. Hele pakken kan downloades på emu.dk.

KOMPETENCE- 
ORIENTERET  
NATURFAGS- 
UNDERVISNING
Vidensnotat 






