
 
  

     

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Tema: Natur 
Fag: Biologi, geografi 
Undervisningsforløb: Biodiversitet - del 2 - lokal natur 

Indhold 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Undersøg naturen i dit lokalområde 3-6 2 

Modul II Besøg en naturpark 4-6 3 

Modul III Evalueringsmodul 1 4 

Læringsmål & bilag 5 

Introduktion 

Dette er del 2 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om biodiversitet. Del 2 er 
en videre introduktion til Biodiversitet og relaterede problemstillinger, med særligt 
fokus på lokale forhold, og kan gennemføres uafhængigt af del 1. 

Del 2 består af 3 moduler og kan gennemføres på 8-13 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. 

Det sidste modul er et evalueringsmodul, som gennemføres i appen Naturlandet 
Lolland-Falster. Eleverne går en kort tur, genopfrisker det lærte, og svarer på en lille 
quiz med 5 spørgsmål. 
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Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Tema: Natur 
Fag: Biologi, geografi 
Undervisningsforløb: Biodiversitet - del 2 - lokal natur 

Modul I 
Undersøg naturen i dit lokalområde (3-6 lektioner) 

● Inddel eleverne i grupper og lad dem undersøge hvilke naturområder vi har på 
Lolland-Falster. 

1) Hvor ligger de? 
2) Hvad er særligt ved dem? 
3) Hvordan er landskabet og naturen i området? Hvilke dyr og planter kan man 

finde? 
4) Hvordan skabes der er en balance mellem benyttelse og beskyttelse? Hvad må 

og må man ikke i beskyttede naturområder? 

● Lad grupperne vælge et naturområde som de vil arbejde videre med. Vælg om 
de skal producere et slideshow, en film eller en klassisk planche til præsentation. 

Oversigt over naturområder som eleverne let kan finde information om: 

1. Naturpark Maribosøerne (delt mellem Guldborgsund og Lolland Kommune) 
Guldborgsund Kommune: 

1. Naturområde Guldborgsund 
2. Højmosen Horreby-Lyng 
3. Naturreservatet Majbølle Nor 
4. Bøtøskoven 

Lolland Kommune: 
1. Naturpark Nakskov Fjord 
2. Naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog 

Hvis der er flere grupper, kan der eventuelt også arbejdes med Kallø Grå, Søholt 
Storskov, Smålandsfarvandet, Halskov Vænge og Hesnæs. 

● Giv eleverne passende forberedelsestid, alt efter hvilket produkt de skal levere, 
og lad dem fremlægge deres naturområde i grupper foran klassen. 

Side 2 af 4 

https://www.naturparkmaribo.dk/
https://www.xn--naturomrdeguldborgsund-v5b.dk/
https://horrebylyng.dk/
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/lolland-falster-og-mon/majbolle-nor
https://www.guldborgsund.dk/borger/udvikling-i-kommunen/projekter/boetoeskoven
https://www.naturparknakskov.dk/
https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/saksfjed-hyllekrog


 
  

     

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Tema: Natur 
Fag: Biologi, geografi 
Undervisningsforløb: Biodiversitet - del 2 - lokal natur 

Modul II 
Besøg en naturpark (4-6 lektioner) 

Dette modul skal gennemføres i samarbejde med en kommunal naturvejleder. 

● Forud for besøget skal eleverne læse lidt om naturparker. Det kan eventuelt 
gives som lektier og drøftes i busturen hen til naturparken. 

● Besøg Naturpark Maribosøerne eller Naturpark Nakskov Fjord. 

● Deltag i en guidet tur rundt i naturparken. 

● Undervejs på turen skal eleverne observere følgende: 

1. Hvor mange forskellige landskabstyper findes der i naturparken? 
2. Hvor varieret er naturen som de ser? Er der mange forskellige arter? 
3. Hvor mange forskellige dyr ser de undervejs på turen? 

Diskuter i klassen: 
1. Hvordan adskiller en naturpark sig fra en almindelig skov, kyst og eng? 
2. Hvordan vurderer eleverne at biodiversiteten er i naturparken? 
3. Hvordan er naturparken i forhold til andre naturområder som eleverne har 

besøgt? For eksempel den lokale skov, eller nationalparker i ind- og udland. 

Tilvalg: Kombiner eventuelt modulet med et Spis Naturlandet forløb. 
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https://danskenaturparker.dk/om-danske-naturparker


 
  

     

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Tema: Natur 
Fag: Biologi, geografi 
Undervisningsforløb: Biodiversitet - del 2 - lokal natur 

Modul III 
Evalueringsmodul 

Dette evalueringsmodul bør kun gennemføres hvis eleverne har arbejdet med de andre 
moduler i forløbet. 

Modulet understøttes af en lokal rute i appen Naturlandet Lolland-Falster, så tæt på din 
skole som muligt. Ruten er ca. 1,5 km lang, og tager ca. 60 minutter for eleverne at gå, 
inkl. læsning, diskussion og quiz. Der er indbygget en quiz om grøn energi hen imod 
slutningen på ruten, markeret med et spørgsmålstegn på grøn baggrund. Når eleverne 
nærmer sig dette, dukker en ugle på rød baggrund op. Dette åbnes, og her kan 
eleverne svare på quizzen. Eleverne skal indtaste din email, således at svarene tilgår 
dig direkte. 

● Del eleverne op i grupper som går turen sammen svarer fælles på quizzen. 

● Saml klassen på en græsplæne afslutningsvis, og diskuter i fællesskab svarene 
på quizzen. 

Side 4 af 4 



 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  

 

   

  
 

 

 
 

 
  

 

  
   

 

 

 
  

 

 

 

 

  

  
 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
  

  
 

  

  

 

     

  
 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

 

 
 

 

 

  

 

  
  

  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 
  

  

 

 
 

 

  

 

 

 
  

 
  

  
  

 
  

 

 

  

  

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

  

  

  
    

 

  
 

 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Biologi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence- Kompetence-
område mål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Biodiversitet - del 2 
Modul 1 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, 
gennemføre og 
evaluere under-
søgelser i 
biologi. 

Undersøgelser i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
organismers systema-
tiske tilhørsforhold. 

Eleven har viden om 
biologisk systematik 
og klassifikation. 

Eleven kan undersøge 
organismers livs-
betingelser. 

Eleven har viden 
om organismers 
livsfunktioner. 

Eleven kan undersøge 
fødens sammensætning 
og energiindhold, 
herunder med digitale 
databaser. 

Eleven har viden om 
kroppens nærings-
behov og energi-
omsætning. 

Eleven kan undersøge 
celler og mikroorga-
nismer. 

Eleven har viden om 
celler og mikroorganis-
mers opbygning. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data fra 
egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
og forklare organismers 
tilpasning til levesteder. 

Eleven har viden om 
organismers morfo-
logiske, anatomiske 
og fysiologiske 
tilpasninger. 

Eleven kan undersøge 
organismers livsbetin-
gelser i forskellige 
biotoper, herunder 
med kontinuerlig 
digital dataopsamling. 

Eleven har viden 
om miljøfaktorer 
i forskellige biotoper. 

Eleven kan undersøge 
bevægeapparat, 
organer og organsyste-
mer ud fra biologisk 
materiale. 

Eleven har viden om 
menneskets bevæge-
apparat, organsystemer 
og regulering af 
kroppens indre miljø. 

Eleven kan undersøge 
celler og mikroorga-
nismer ud fra biologisk 
materiale. 

Eleven har viden om 
celler og mikroorga-
nismers vækst og 
vækstbetingelser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
organismers tilpasning 
som reaktion på miljø-
forandringer. 

Eleven har viden om 
miljøforandringers på-
virkning af organismers 
fænotyper og geno-
typer. 

Eleven kan undersøge 
og sammenligne 
græsnings- og ned-
bryderfødekæder 
i forskellige biotoper. 

Eleven har viden om 
fødekæder, fødenet 
og opbygning og 
omsætning af organisk 
stof. 

Eleven kan undersøge 
sundhedsmæssige 
sammenhænge mellem 
krop, kost og motion, 
herunder med digitale 
redskaber. 

Eleven har viden om 
faktorer med betydning 
for kropsfunktioner, 
sundhed og kondition. 

Eleven kan undersøge 
mikroorganismers 
funktion i forskellige 
miljøer. 

Eleven har viden om 
mikroorganismers 
betydning i forhold 
til mennesker og 
økosystemer. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i biologi. 

Modellering i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
arters udvikling over 
tid. 

Eleven har viden 
om grundlæggende 
evolutionære 
mekanismer. 

Eleven kan med model-
ler forklare stoffers 
kredsløb i økosystemer. 

Eleven har viden 
om stoffer i biologiske 
kredsløb. 

Eleven kan med model-
ler forklare funktionen 
af og sammenhængen 
mellem skelet, muskler, 
sanser og nervesystem. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
stimuli og respons. 

Eleven kan med 
modeller forklare for-
skellige cellers bygning, 
funktion og formering, 
herunder med digitale 
programmer. 

Eleven har viden om 
dyre- og planteceller. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare miljø-
forandringers påvirk-
ning af arters udvikling. 

Eleven har viden om 
faktorer med betydning 
for arters opståen og 
udvikling. 

Eleven kan med model-
ler af økosystemer 
forklare energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
energikrævende livs-
processer hos organis-
mer i økosystemer. 

Eleven kan med model-
ler forklare reproduk-
tion og det enkelte 
menneskes udvikling. 

Eleven har viden om 
menneskets udvikling 
og reproduktion fra 
undfangelse til død. 

Eleven kan med model-
ler forklare dna’s funk-
tion, herunder med 
digitale programmer. 

Eleven har viden 
om celledeling og 
proteinsyntese. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelig-
hed og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
anvendelighed og 
begrænsninger ved 
modeller for arters 
udvikling. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
evolutionære modeller. 

Eleven kan med model-
ler forklare sammen-
hænge mellem 
energistrømme og 
stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
modeller af stofkreds-
løb og energistrømme. 

Eleven kan med model-
ler forklare kroppens 
forsvarsmekanismer. 

Eleven har viden om 
faktorer, der påvirker 
menneskets for-
svarsmekanismer. 

Eleven kan med model-
ler forklare arvelighed. 

Eleven har viden om 
arvelighed og genetik. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
biologi til 
omverdenen 
og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling 
af natur-
videnskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi Anvendelse af naturgrundlaget 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. ✓ 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillin-
ger med naturfagligt 
indhold. 

Eleven kan diskutere 
konsekvenser af 
miljøpåvirkninger og 
genmanipulation i for-
hold til evolutionær 
udvikling. 

Eleven har viden om 
miljøpåvirkninger 
og genmanipulations 
mulige indflydelse 
på evolution. 

Eleven kan sammen-
ligne karakteristiske 
danske og udenlandske 
økosystemer. 

Eleven har viden om 
klimaets betydning 
for økosystemer. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
sundhed, livsstil og 
levevilkår hos sig selv 
og mennesker i andre 
verdensdele. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
sundhed, livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan beskrive 
erhvervsmæssig anven-
delse af bioteknologi. 

Eleven har viden om 
anvendelse af bio-
teknologier i erhverv. 

Eleven kan sammenlig-
ne konventionelle 
og økologiske produk-
tionsformer. 

Eleven har viden 
om dyrkningsformers 
afhængighed af og 
indflydelse på natur-
grundlaget. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds-
mæssige problem-
stillinger og udviklings-
muligheder. 

Eleven har viden om 
interessemodsætninger 
knyttet til bæredygtig 
udvikling. 

Eleven kan forklare 
årsager og virkninger 
af naturlige og menne-
skeskabte ændringer 
i økosystemer. 

Eleven har viden om 
biologiske, geografiske 
og fysisk-kemiske 
forholds påvirkning 
af økosystemer. 

Eleven kan forklare 
miljø- og sundheds-
problemstillinger 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden om 
biologiske baggrunde 
for sundheds-
problemstillinger. 

Eleven kan koble 
biologiske processer 
til anvendelser inden 
for bioteknologi. 

Eleven har viden om 
biologiske processer 
knyttet til bioteknologi. 

Eleven kan diskutere 
interessemodsætninger 
forbundet med bære-
dygtig produktion. 

Eleven har viden 
om principper for 
bæredygtig produk-
tion. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden disku-
teres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan diskutere 
miljøpåvirkningers 
betydning for bio-
diversitet. 

Eleven har viden om 
biodiversitet. 

✓ 
Eleven kan diskutere 
aktuelle løsnings- og 
handlingsforslag og 
relaterede interesse-
modsætninger i forhold 
til miljø- og sundheds-
problemstillinger. 

Eleven har viden om 
den biologiske bag-
grund for forebyggel-
ses- og helbredelses-
metoder. 

Eleven kan forklare 
mulige fordele og risici 
ved anvendelse af 
bioteknologi. 

Eleven har viden om 
interessemodsætninger 
i relation til biotek-
nologi. 

Eleven kan diskutere 
løsnings- og handlings-
muligheder ved bære-
dygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget lokalt 
og globalt. 

Eleven har viden om 
naturforvaltning. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
biologi 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommuni-
kere om naturfag ved 
brug af egnede medier. ✓ Eleven har viden om 

metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og argu-
mentere for den på et 
naturfagligt grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrund-
elser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og nuan-
ceret ved brug af 
fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige for-
hold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne 
og andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for 
forskellige typer af 
argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 

FÆLLES MÅL Biologi 5 



 

  
 

 

  
 

  

 
 

 

  
 

 
 

 

    
 

   
 

 

 
 

  

  
 

 

  

  
  

 
 

     
 

   
 

 
  

 
  

  
  

 

 

  
 

 
 

  
 

   
 

 

 
 

   
 

   

 

  
 

 
  

   

 

  
  

 
  

 
 

  
 

   
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 

  

 
 

  
  

 
 

 

  
 

 
  
   

   

  

  
 

 

 
 

 
  

  

 
 

  

  
  

 
   

 
  

  
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

    
 

   
 

 
  

 
 

  
 

 

  
 
 

 

  

  
 

 
 

  
 

  
 
 

 
  

  

  
 

 
 

  
  

 
 
 

   
 

    
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Geografi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence-
område Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Biodiversitet - del 2 
Modul 1 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. ✓

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi
og råstofudvinding og 
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. 

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. 

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund. 

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 
interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Biologi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence- Kompetence-
område mål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Biodiversitet - del 2 
Modul 2 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, 
gennemføre og 
evaluere under-
søgelser i 
biologi. 

Undersøgelser i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
organismers systema-
tiske tilhørsforhold. 

Eleven har viden om 
biologisk systematik 
og klassifikation. 

Eleven kan undersøge 
organismers livs-
betingelser. 

Eleven har viden 
om organismers 
livsfunktioner. 

Eleven kan undersøge 
fødens sammensætning 
og energiindhold, 
herunder med digitale 
databaser. 

Eleven har viden om 
kroppens nærings-
behov og energi-
omsætning. 

Eleven kan undersøge 
celler og mikroorga-
nismer. 

Eleven har viden om 
celler og mikroorganis-
mers opbygning. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data fra 
egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
og forklare organismers 
tilpasning til levesteder. 

Eleven har viden om 
organismers morfo-
logiske, anatomiske 
og fysiologiske 
tilpasninger. 

Eleven kan undersøge 
organismers livsbetin-
gelser i forskellige 
biotoper, herunder 
med kontinuerlig 
digital dataopsamling. 

Eleven har viden 
om miljøfaktorer 
i forskellige biotoper. ✓ 

Eleven kan undersøge 
bevægeapparat, 
organer og organsyste-
mer ud fra biologisk 
materiale. 

Eleven har viden om 
menneskets bevæge-
apparat, organsystemer 
og regulering af 
kroppens indre miljø. 

Eleven kan undersøge 
celler og mikroorga-
nismer ud fra biologisk 
materiale. 

Eleven har viden om 
celler og mikroorga-
nismers vækst og 
vækstbetingelser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
organismers tilpasning 
som reaktion på miljø-
forandringer. 

Eleven har viden om 
miljøforandringers på-
virkning af organismers 
fænotyper og geno-
typer. 

Eleven kan undersøge 
og sammenligne 
græsnings- og ned-
bryderfødekæder 
i forskellige biotoper. 

Eleven har viden om 
fødekæder, fødenet 
og opbygning og 
omsætning af organisk 
stof. 

Eleven kan undersøge 
sundhedsmæssige 
sammenhænge mellem 
krop, kost og motion, 
herunder med digitale 
redskaber. 

Eleven har viden om 
faktorer med betydning 
for kropsfunktioner, 
sundhed og kondition. 

Eleven kan undersøge 
mikroorganismers 
funktion i forskellige 
miljøer. 

Eleven har viden om 
mikroorganismers 
betydning i forhold 
til mennesker og 
økosystemer. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i biologi. 

Modellering i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
arters udvikling over 
tid. 

Eleven har viden 
om grundlæggende 
evolutionære 
mekanismer. 

Eleven kan med model-
ler forklare stoffers 
kredsløb i økosystemer. 

Eleven har viden 
om stoffer i biologiske 
kredsløb. 

Eleven kan med model-
ler forklare funktionen 
af og sammenhængen 
mellem skelet, muskler, 
sanser og nervesystem. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
stimuli og respons. 

Eleven kan med 
modeller forklare for-
skellige cellers bygning, 
funktion og formering, 
herunder med digitale 
programmer. 

Eleven har viden om 
dyre- og planteceller. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare miljø-
forandringers påvirk-
ning af arters udvikling. 

Eleven har viden om 
faktorer med betydning 
for arters opståen og 
udvikling. 

Eleven kan med model-
ler af økosystemer 
forklare energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
energikrævende livs-
processer hos organis-
mer i økosystemer. 

Eleven kan med model-
ler forklare reproduk-
tion og det enkelte 
menneskes udvikling. 

Eleven har viden om 
menneskets udvikling 
og reproduktion fra 
undfangelse til død. 

Eleven kan med model-
ler forklare dna’s funk-
tion, herunder med 
digitale programmer. 

Eleven har viden 
om celledeling og 
proteinsyntese. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelig-
hed og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
anvendelighed og 
begrænsninger ved 
modeller for arters 
udvikling. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
evolutionære modeller. 

Eleven kan med model-
ler forklare sammen-
hænge mellem 
energistrømme og 
stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
modeller af stofkreds-
løb og energistrømme. 

Eleven kan med model-
ler forklare kroppens 
forsvarsmekanismer. 

Eleven har viden om 
faktorer, der påvirker 
menneskets for-
svarsmekanismer. 

Eleven kan med model-
ler forklare arvelighed. 

Eleven har viden om 
arvelighed og genetik. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
biologi til 
omverdenen 
og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling 
af natur-
videnskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi Anvendelse af naturgrundlaget 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. ✓ 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillin-
ger med naturfagligt 
indhold. 

Eleven kan diskutere 
konsekvenser af 
miljøpåvirkninger og 
genmanipulation i for-
hold til evolutionær 
udvikling. 

Eleven har viden om 
miljøpåvirkninger 
og genmanipulations 
mulige indflydelse 
på evolution. 

Eleven kan sammen-
ligne karakteristiske 
danske og udenlandske 
økosystemer. 

Eleven har viden om 
klimaets betydning 
for økosystemer. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
sundhed, livsstil og 
levevilkår hos sig selv 
og mennesker i andre 
verdensdele. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
sundhed, livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan beskrive 
erhvervsmæssig anven-
delse af bioteknologi. 

Eleven har viden om 
anvendelse af bio-
teknologier i erhverv. 

Eleven kan sammenlig-
ne konventionelle 
og økologiske produk-
tionsformer. 

Eleven har viden 
om dyrkningsformers 
afhængighed af og 
indflydelse på natur-
grundlaget. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds-
mæssige problem-
stillinger og udviklings-
muligheder. 

Eleven har viden om 
interessemodsætninger 
knyttet til bæredygtig 
udvikling. 

Eleven kan forklare 
årsager og virkninger 
af naturlige og menne-
skeskabte ændringer 
i økosystemer. 

Eleven har viden om 
biologiske, geografiske 
og fysisk-kemiske 
forholds påvirkning 
af økosystemer. 

Eleven kan forklare 
miljø- og sundheds-
problemstillinger 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden om 
biologiske baggrunde 
for sundheds-
problemstillinger. 

Eleven kan koble 
biologiske processer 
til anvendelser inden 
for bioteknologi. 

Eleven har viden om 
biologiske processer 
knyttet til bioteknologi. 

Eleven kan diskutere 
interessemodsætninger 
forbundet med bære-
dygtig produktion. 

Eleven har viden 
om principper for 
bæredygtig produk-
tion. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden disku-
teres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan diskutere 
miljøpåvirkningers 
betydning for bio-
diversitet. 

Eleven har viden om 
biodiversitet. 

✓ 
Eleven kan diskutere 
aktuelle løsnings- og 
handlingsforslag og 
relaterede interesse-
modsætninger i forhold 
til miljø- og sundheds-
problemstillinger. 

Eleven har viden om 
den biologiske bag-
grund for forebyggel-
ses- og helbredelses-
metoder. 

Eleven kan forklare 
mulige fordele og risici 
ved anvendelse af 
bioteknologi. 

Eleven har viden om 
interessemodsætninger 
i relation til biotek-
nologi. 

Eleven kan diskutere 
løsnings- og handlings-
muligheder ved bære-
dygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget lokalt 
og globalt. ✓ 

Eleven har viden om 
naturforvaltning. 

✓ 
Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
biologi 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommuni-
kere om naturfag ved 
brug af egnede medier. ✓ Eleven har viden om 

metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og argu-
mentere for den på et 
naturfagligt grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrund-
elser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og nuan-
ceret ved brug af 
fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige for-
hold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne 
og andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for 
forskellige typer af 
argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 
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Geografi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence-
område Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Biodiversitet - del 2 
Modul 2 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. ✓

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi
og råstofudvinding og 
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. 

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. 

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund. 

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 

✓interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse. ✓

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Biologi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence- Kompetence-
område mål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Biodiversitet - del 2 
Modul 3 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, 
gennemføre og 
evaluere under-
søgelser i 
biologi. 

Undersøgelser i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
organismers systema-
tiske tilhørsforhold. 

Eleven har viden om 
biologisk systematik 
og klassifikation. 

Eleven kan undersøge 
organismers livs-
betingelser. 

Eleven har viden 
om organismers 
livsfunktioner. 

Eleven kan undersøge 
fødens sammensætning 
og energiindhold, 
herunder med digitale 
databaser. 

Eleven har viden om 
kroppens nærings-
behov og energi-
omsætning. 

Eleven kan undersøge 
celler og mikroorga-
nismer. 

Eleven har viden om 
celler og mikroorganis-
mers opbygning. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data fra 
egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
og forklare organismers 
tilpasning til levesteder. 

Eleven har viden om 
organismers morfo-
logiske, anatomiske 
og fysiologiske 
tilpasninger. 

Eleven kan undersøge 
organismers livsbetin-
gelser i forskellige 
biotoper, herunder 
med kontinuerlig 
digital dataopsamling. 

Eleven har viden 
om miljøfaktorer 
i forskellige biotoper. 

Eleven kan undersøge 
bevægeapparat, 
organer og organsyste-
mer ud fra biologisk 
materiale. 

Eleven har viden om 
menneskets bevæge-
apparat, organsystemer 
og regulering af 
kroppens indre miljø. 

Eleven kan undersøge 
celler og mikroorga-
nismer ud fra biologisk 
materiale. 

Eleven har viden om 
celler og mikroorga-
nismers vækst og 
vækstbetingelser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
organismers tilpasning 
som reaktion på miljø-
forandringer. 

Eleven har viden om 
miljøforandringers på-
virkning af organismers 
fænotyper og geno-
typer. 

Eleven kan undersøge 
og sammenligne 
græsnings- og ned-
bryderfødekæder 
i forskellige biotoper. 

Eleven har viden om 
fødekæder, fødenet 
og opbygning og 
omsætning af organisk 
stof. 

Eleven kan undersøge 
sundhedsmæssige 
sammenhænge mellem 
krop, kost og motion, 
herunder med digitale 
redskaber. 

Eleven har viden om 
faktorer med betydning 
for kropsfunktioner, 
sundhed og kondition. 

Eleven kan undersøge 
mikroorganismers 
funktion i forskellige 
miljøer. 

Eleven har viden om 
mikroorganismers 
betydning i forhold 
til mennesker og 
økosystemer. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i biologi. 

Modellering i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
arters udvikling over 
tid. 

Eleven har viden 
om grundlæggende 
evolutionære 
mekanismer. 

Eleven kan med model-
ler forklare stoffers 
kredsløb i økosystemer. 

Eleven har viden 
om stoffer i biologiske 
kredsløb. 

Eleven kan med model-
ler forklare funktionen 
af og sammenhængen 
mellem skelet, muskler, 
sanser og nervesystem. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
stimuli og respons. 

Eleven kan med 
modeller forklare for-
skellige cellers bygning, 
funktion og formering, 
herunder med digitale 
programmer. 

Eleven har viden om 
dyre- og planteceller. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare miljø-
forandringers påvirk-
ning af arters udvikling. 

Eleven har viden om 
faktorer med betydning 
for arters opståen og 
udvikling. 

Eleven kan med model-
ler af økosystemer 
forklare energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
energikrævende livs-
processer hos organis-
mer i økosystemer. 

Eleven kan med model-
ler forklare reproduk-
tion og det enkelte 
menneskes udvikling. 

Eleven har viden om 
menneskets udvikling 
og reproduktion fra 
undfangelse til død. 

Eleven kan med model-
ler forklare dna’s funk-
tion, herunder med 
digitale programmer. 

Eleven har viden 
om celledeling og 
proteinsyntese. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelig-
hed og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
anvendelighed og 
begrænsninger ved 
modeller for arters 
udvikling. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
evolutionære modeller. 

Eleven kan med model-
ler forklare sammen-
hænge mellem 
energistrømme og 
stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
modeller af stofkreds-
løb og energistrømme. 

Eleven kan med model-
ler forklare kroppens 
forsvarsmekanismer. 

Eleven har viden om 
faktorer, der påvirker 
menneskets for-
svarsmekanismer. 

Eleven kan med model-
ler forklare arvelighed. 

Eleven har viden om 
arvelighed og genetik. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
biologi til 
omverdenen 
og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling 
af natur-
videnskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Evolution Økosystemer Krop og sundhed Celler, mikrobiologi og bioteknologi Anvendelse af naturgrundlaget 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillin-
ger med naturfagligt 
indhold. 

Eleven kan diskutere 
konsekvenser af 
miljøpåvirkninger og 
genmanipulation i for-
hold til evolutionær 
udvikling. 

Eleven har viden om 
miljøpåvirkninger 
og genmanipulations 
mulige indflydelse 
på evolution. 

Eleven kan sammen-
ligne karakteristiske 
danske og udenlandske 
økosystemer. 

Eleven har viden om 
klimaets betydning 
for økosystemer. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
sundhed, livsstil og 
levevilkår hos sig selv 
og mennesker i andre 
verdensdele. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
sundhed, livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan beskrive 
erhvervsmæssig anven-
delse af bioteknologi. 

Eleven har viden om 
anvendelse af bio-
teknologier i erhverv. 

Eleven kan sammenlig-
ne konventionelle 
og økologiske produk-
tionsformer. 

Eleven har viden 
om dyrkningsformers 
afhængighed af og 
indflydelse på natur-
grundlaget. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds-
mæssige problem-
stillinger og udviklings-
muligheder. 

Eleven har viden om 
interessemodsætninger 
knyttet til bæredygtig 
udvikling. 

Eleven kan forklare 
årsager og virkninger 
af naturlige og menne-
skeskabte ændringer 
i økosystemer. 

Eleven har viden om 
biologiske, geografiske 
og fysisk-kemiske 
forholds påvirkning 
af økosystemer. 

Eleven kan forklare 
miljø- og sundheds-
problemstillinger 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden om 
biologiske baggrunde 
for sundheds-
problemstillinger. 

Eleven kan koble 
biologiske processer 
til anvendelser inden 
for bioteknologi. 

Eleven har viden om 
biologiske processer 
knyttet til bioteknologi. 

Eleven kan diskutere 
interessemodsætninger 
forbundet med bære-
dygtig produktion. 

Eleven har viden 
om principper for 
bæredygtig produk-
tion. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden disku-
teres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan diskutere 
miljøpåvirkningers 
betydning for bio-
diversitet. 

Eleven har viden om 
biodiversitet. 

Eleven kan diskutere 
aktuelle løsnings- og 
handlingsforslag og 
relaterede interesse-
modsætninger i forhold 
til miljø- og sundheds-
problemstillinger. 

Eleven har viden om 
den biologiske bag-
grund for forebyggel-
ses- og helbredelses-
metoder. 

Eleven kan forklare 
mulige fordele og risici 
ved anvendelse af 
bioteknologi. 

Eleven har viden om 
interessemodsætninger 
i relation til biotek-
nologi. 

Eleven kan diskutere 
løsnings- og handlings-
muligheder ved bære-
dygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget lokalt 
og globalt. 

Eleven har viden om 
naturforvaltning. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
biologi 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommuni-
kere om naturfag ved 
brug af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og argu-
mentere for den på et 
naturfagligt grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrund-
elser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og nuan-
ceret ved brug af 
fagord og begreber. 

✓ 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige for-
hold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne 
og andres naturfaglige 
argumentation. ✓

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for 
forskellige typer af 
argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 
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Geografi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence-
område Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Biodiversitet - del 2 
Modul 3 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi
og råstofudvinding og 
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. 

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. 

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund. 

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 
interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

✓ 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

✓ 
Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Forside » Om Danske Naturparker 

Om Danske Naturparker 

Danske Naturparker er et kvalitetsstempel, der 

administreres af Friluftsrådet, som sikrer dig de 
bedste oplevelser i naturen. I Danmark �ndes der 

15 naturparker og pilotnaturparker fordelt over 
hele landet. 

Danske Naturparker er et kvalitetsstempel for større 

sammenhængende naturområder, der udvikler natur, 
friluftsliv og lokal identitet. 

Mærkningsordningen Danske Naturparker sikrer en 

langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og 

friluftsliv i samspil med en landdistriktsudvikling til gavn for 
bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken. 

Danske Naturparker blev stiftet i 2013 og siden er der 
løbende kommet nye naturparker til. 

Hvad er en naturpark? 

https://danskenaturparker.dk/om-danske-naturparker 1/5 
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En naturpark er kort fortalt et område, hvor pleje, 
beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres. Der er 
plads til både natur og mennesker, fordi benyttelsen 

tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og 

naturområder bevares. 

Et bærende element for etableringen af en naturpark er 
princippet om inddragelse og frivillighed. Inddragelse af 
borgere, lodsejere, frivillige foreninger m.�. før, under og 

efter etableringen af en naturpark skaber forståelse, 
ejerskab og medansvar blandt de involverede aktører. 
Princippet om frivillighed sikrer, at den enkelte borger, 
lodsejer, forening m.v. selv har ind�ydelse på, hvor meget 
de vil engagere sig i naturparken. 

Hvordan bliver man optaget? 

For at blive medlem af mærkningsordningen Danske 

Naturparker skal man opfylde 10 kriterier. 

1 Minimum 50 % af naturparkens areal skal være 

beskyttet natur. Ved beskyttet natur menes som 

udgangspunkt: Natura 2000-områder, arealer omfattet 
af naturbeskyttelsesloven, klitfredede arealer, offentlig 

og privat urørt skov, 
små naturarealer omfattet af skovlovens § 28, samt 
Jagt- og Vildtforvaltningsloven. 

2 

3 

Naturparken skal have en præcis geogra�sk 

afgrænsning. 

Naturparken skal have en administrativ ansvarlig 

medarbejder. 

4 Naturparken skal have et naturparkråd. 

https://danskenaturparker.dk/om-danske-naturparker 2/5 
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5 Naturparken skal tilvejebringes den nødvendige 

økonomi til drift og udvikling af naturparken samt 
realisering af naturparkplanen. 

6 

7 

8 

9 

10 

Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af 
kommuneplanen eller et tillæg til denne. 

Naturparken skal forankres lokalt gennem inddragelse 

af borgere og lodsejere. 

Der skal være en koordineret formidling af naturparken 

for både danske og udenlandske besøgende. 

Naturparken skal have mindst én naturvejleder 
tilknyttet. 

Der skal foreligge en godkendt naturparkplan og denne 

skal være politisk vedtaget. 

Pilotnaturparker 

Hvis processen hen mod at få etableret en naturpark 

kræver ekstra tid og ressourcer, er det muligt at blive 

godkendt som pilotnaturpark først. Pilotnaturparker kan få 

del i mange gode muligheder som mærkningsordningen 

indebærer – men uden at kunne bruge navn og logo 

som fuldmærkede medlemmer af Danske Naturparker. 

At få udnævnt en pilotnaturpark kan derfor være en god 

måde at starte og styrke arbejdet mod at få etableret en 

naturpark i kommunen. 

Hvem er involveret? 

Danske Naturparker administreres af Friluftsrådet. De 

enkelte naturparker administreres og drives som regel af 

https://danskenaturparker.dk/om-danske-naturparker 3/5 
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kommuner, Naturstyrelsen eller andre jordejere. 
Naturparkerne har dog hver især et brugerråd, hvor 
forskellige lokale foreninger og lodsejere er med til at sætte 

retningen for naturparken. 

Friluftsrådet faciliteter også et netværk for medarbejdere i 
naturparker og pilotnaturparker, som skaber mulighed for 
faglig udvikling og sparring på tværs af landet. 

Danske Naturparkers Nationalkomité vurderer alle 

ansøgningerne om at blive optaget i Danske Naturparker, 
og det er Friluftsrådets bestyrelse, der afgør, om et område 

kvali�cerer sig til at blive optaget i mærkningsordningen. 

Danske Naturparker er desuden en del af det europæiske 

naturparknetværk EUROPARC. 

Du kan læse mere om Danske Naturparker, og hvordan 

man bliver optaget i ordningen på Friluftsrådets 

hjemmeside. 

Kontakt 

Sven-Åge Westphalen 
Konsulent 

42915288 
swe@friluftsraadet.dk 

Lene Bidstrup 
Kommunikationskonsulent 

24611316 
lbi@friluftsraadet.dk 

https://danskenaturparker.dk/om-danske-naturparker 4/5 
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Dokumenter 

 Vejledning til Danske Naturparker 

 Kort over Danske Naturparker 

 Faktark - De 10 kriterier for Danske Naturparker.pdf 

 Faktaark - inddragelse og frivillighed i Danske Naturparker 
1.0.pdf 

 Faktaark - Danske Naturparker og lodsejere 1.0.pdf 

 Faktark - De 10 kriterier for Danske Naturparker 1.0.pdf 

Links 

Hvordan bliver man naturpark?  
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