
Naturfag som prøvefag  
2017/18 

 



Naturfag 

Formål 
Formålet for undervisningen i naturfag, er at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i 
stand til at tage prøve på FP9- eller FP10 niveau. 

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i faget 
Livsoplysning kommer til fx til udtryk, når eleverne erfarer, at de kan benytte matematiske redskaber og 
modeller i deres videre livsforløb, både i deres fremtidige uddannelse, men også deres private liv. 
Folkelig oplysning opstår fx ved, at eleverne forstår sammenhængen mellem naturfag og deres dagligliv, 
samfundsforhold og naturforhold. 
Den demokratiske dannelse kommer til udtryk, når eleverne selvstændigt og i samarbejde med andre erfarer, 
at matematik rummer redskaber til problemløsning, kommunikation og argumentation. 

Indhold 
Der tages i emner og materialer højde for den enkelte elevs standpunkt og kompetencer. Teori og praksis 
forenes ved forsøg og iagttagelser. 
Eleverne skal i løbet af året arbejde med: 

• kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer 
• tilpasninger til forskellige livsbetingelser 
• kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme 
• kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer 
• redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, evolution og artsdannelse. 
• kende til menneskekroppen og organernes funktioner 
• tilegne sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte levevilkår i Danmark og den øvrige 
• verden. 
• tilegne sig grundlæggende geografisk viden som baggrund for forståelse af geografiske 
• begreber og sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag  
• ressourcer. 
• blive fortrolige med natur- og kulturgeografiske arbejdsformer og betragtningsmåder 
• give dem indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige 
• naturfag bidrager til vores forståelse af den globale verden. 
• benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare 
• fænomener og hændelser 
• kende til vigtige stoffer og materialer og deres egenskaber 
• kende til vigtige stofkredsløb i naturen 



Metode 
Det er vigtigt at gøre eleverne nysgerrige og undrende, derfor tager undervisningen ofte udgangspunkt i 
praktiske øvelser som senere knyttes til teoretisk gennemgang af forsøget. 
Vi vil beskæftige os meget med spørgsmålet: hvorfor – og prøver vha teorien at besvare dette. Som 
udgangspunkt støttes det teoretiske indhold af praktiske forsøg og observationer. Det tilstræbes at eleverne får 
kundskaber indenfor de naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Der er gode samarbejdsrelationer naturfagene 
imellem – fysik, kemi, biologi og geografi. 
Endvidere vil undervisningen tager altid udgangspunkt i elevens forhåndsviden. 

Undervisningen vil indeholde forskellige typer af undervisningsmateriale; både auditive og visuelle. Endvidere 
vil undervisningen være tilpasset elever med læse- og stavevanskeligheder. 

Organisation 
Timetal: 1 time og 30 minutter fredag (Kl. 13.30 – 15.00) samt 1 modul medio skoleåret 1 time og 30 minutter 
mandag (Kl. 15.00 – 16.30). 
Halvdelen af timerne vil foregå i et lånt fysiklokale, de resterende timer foregår på skolen. 


