
    
   

       

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, biologi 
Tema: Klima og miljø 
Undervisningsforløb: Bioplast - del 2 - mere om bioplast 

BEMÆRK: DEN FULDE VERSION AF DOKUMENTET UPLOADES SNAREST. 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Lær mere om bioplast 1-2 2 

Modul II Plastik og bioplast på Lolland-Falster 1-2 3 

Modul III Evalueringsmodul 2 4 

Læringsmål & bilag 5 

Introduktion 

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

Del 2 består af 3 moduler og kan gennemføres på 4-6 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 3 spørgsmål. 



    
   

       

    

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, biologi 
Tema: Klima og miljø 
Undervisningsforløb: Bioplast - del 2 - mere om bioplast 

Modul I 
Lær mere om bioplast (1-2 lektioner) 

● Opdel eleverne i grupper hvor de skal diskutere om anvendelse af bioplast er 
en god idé. 

● Uddel artiklen “Er bioplast svaret på vores affaldsproblemer?” fra Plast.dk og 
giv eleverne tid til at læse artiklen samt diskutere nedenstående spørgsmål: 

1. Har artiklen ændret jeres holdning til spørgsmålet om hvorvidt bioplast er en 
god idé? 

2. Kan bioplast hjælpe med at opfylde FNs verdens mål Nr. 12? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 
(Se for eksempel delmål 12.2, 12.3 og 12.5) 

3. Ved I noget om hvad man gør lokalt på Lolland-Falster for at håndtere plastik-
og affaldsproblemer? 

4. Hvad gør I, i jeres familie for at bruge mindre plastik? 

● Diskuter gruppernes konklusioner i klassen. Inddrag eventuelt Hold Lolland 
Ren initiativet hvis eleverne ikke kender til lokale indsatser. 

https://plast.dk/er-bioplast-svaret-paa-vores-affaldsproblemer/
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://www.lolland.dk/fritid/for-foreninger/hold-lolland-ren/retningslinjer-for-hold-lolland-ren
https://www.lolland.dk/fritid/for-foreninger/hold-lolland-ren/retningslinjer-for-hold-lolland-ren


    
   

       

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, biologi 
Tema: Klima og miljø 
Undervisningsforløb: Bioplast - del 2 - mere om bioplast 

Modul II 
Plastik og bioplast på Lolland-Falster (2 lektioner) 

● Diskuter REFAs årsrapporter i klassen: 

I 2019 indsamlede REFA 6,2 kg plastik per borger på Lolland-Falster. På daværende 
tidspunkt garanterede REFA at mindst 80% blev genanvendt. Hvordan tror I tallene 
har udviklet sig siden da? Undersøg det på REFAs hjemmeside. 

Sammenlign plastindsamlingen på Lolland-Falster med resten af Danmark og 
Europa. Hvad kan forskellene indikere? 

● Diskuter i klassen eller i mindre grupper: 
1. Kan større anvendelse af bioplast betyde at mindre plast bliver indsamlet? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 
2. Vil det betyde mere genanvendelse hvis man i højere grad erstatter 

traditionel plastik med bioplast? 

● Lav en opsamling på forløbet i klassen: 
1. Hvad tager eleverne med sig? 
2. Hvordan vil de bidrage til at løse plastikproblematikken? 

Tilvalg: Undersøg med eleverne hvor meget plastik de smider ud i deres husstand i 
løbet af en uge, og udregn deres årlige plastikaffaldsmængde. Snak om hvordan 
man kan sørge for, at det bliver genanvendt. 

https://www.refa.dk/REFA/REFA/Information/Brochurer-og-h%C3%A6fter.aspx


 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, biologi 
Tema: Klima og miljø 
Undervisningsforløb: Bioplast - del 2 - mere om bioplast 

Modul III 
Evalueringsmodul (2 lektioner) 

Dette evalueringsmodul bør kun gennemføres, hvis eleverne har arbejdet med 
modul I og modul II. 

Modulet understøttes af en lokal rute i appen Naturlandet 
Lolland-Falster. Åbn appen og find mappen “Skolerne ud i 
naturen” på forsiden. Tryk på din kommune, skolens navn 
og vælg niveau, herefter vil du se forløbets rute. 

Ruten kan gennemføres på cirka en time inklusiv 
læsning, diskussion og quiz. Eleverne skal gå turen i små 
grupper og svare på quizzen. 

Hen mod slutningen af ruten, dukker der et punkt med en 
rød ugle op på kortet, som indeholder quizzen. Uglen 
kommer kun frem, hvis man er indenfor 150 meter af 
punktet. Punktet med det grønne spørgsmålstegn viser 
vej til uglen. 

Når eleverne åbner punktet med uglen, kan de besvare 
quizzen. De indtaster din email, og således bliver deres 
svar sendt direkte til dig, når de er færdige med 
besvarelsen. 

● Afslutningsvis anbefales det at samle klassen på 
en græsplæne og diskutere svarene. 

Driller teknikken? 

● Sørg for at tænde telefonens GPS, og giv Naturlandet appen tilladelse til at 
tracke GPS ved brug. 

● Hvis telefonen er mere end 5-7 år gammel, og ikke har et opdateret 
styresystem, så kan der være problemer med at åbne appen. 

Tilvalg: Medbring handsker og poser, så eleverne kan samle skrald og plastik 
undervejs på turen. Diskuter fundene afslutningsvis. 



 

     

  

  

   
 

    
  

  

 
 

  

  
 

 
  

  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 
 

   
 

    

 
 

 

 

     

  

  
 

 
 

  
 

    

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

   
   

   

  
 

  

 
 

  
 

     

 
  

 

 
   

 

 
 

 
 

 

   
  

 

 

  
  

 

  
  

  

 
 

 
  

  

 
 

  
  

  
  

 

 

  

 

 

   

 

  
    

 

   
  

  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysik/kemi Bioplast - del 2 
Fælles Mål efter klassetrin Modul 1 
Efter 9. klassetrin 

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

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 
energiomsætning. 

Eleven har viden om 
energiformer. 

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

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 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

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 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

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

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. ✓ 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og ✓udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. ✓ 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet. 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår. 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. ✓ 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

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

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning. 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. ✓ 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. ✓ 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

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 forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 

FÆLLES MÅL Fysik/kemi 5 



 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  

 

   

  
 

 

 
 

 
  

 

  
   

 

 

 
  

 

 

 

 

  

  
 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
  

  
 

  

  

 

     

  
 

  
  

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

 

 
 

 

 

  

 

  
  

  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 
  

  

 

 
 

 

  

 

 

 
  

 
  

  
  

 
  

 

 

  

  

  
 

  
 

 

 
 

 
 

  

  

  
    

 

  
 

 
 

  

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologi Bioplast - del 2 
Fælles Mål efter klassetrin Modul 1 
Efter 9. klassetrin 

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

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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Fysik/kemi Bioplast - del 2 
Fælles Mål efter klassetrin Modul 2 
Efter 9. klassetrin 

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

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 
energiomsætning. 

Eleven har viden om 
energiformer. 

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

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 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

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 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

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

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. ✓ 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og ✓udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. ✓ 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet. 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår. 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

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

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. ✓ 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning. 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. ✓ 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

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 forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 
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Biologi Bioplast - del 2 
Fælles Mål efter klassetrin Modul 2 
Efter 9. klassetrin 

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

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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Fysik/kemi Bioplast - del 2 
Fælles Mål efter klassetrin Modul 3 
Efter 9. klassetrin 

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

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 
energiomsætning. 

Eleven har viden om 
energiformer. 

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

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 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

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 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

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

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

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

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet. 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår. 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

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

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning. 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

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 forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. ✓3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 
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Biologi Bioplast - del 2 
Fælles Mål efter klassetrin Modul 3 
Efter 9. klassetrin 

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

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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Er bioplast svaret på vores affaldsproblemer? 

Tema: Bioplast 

  

Bioplast og bionedbrydelig plast er desværre ikke en nem løsning på 

problemer med plastaffald i havet og i naturen. 

DEL: 

Det er en almindelig antagelse, at bionedbrydelig plast er løsningen på problemet med 

plastaffald, fordi plasten nedbrydes til vand og CO2. Men at bionedbryde plast kræver et 
kontrolleret miljø, dvs. kontrol af bl.a. fugtighed og temperatur og tilstedeværelse af 
mikroorganismer– betingelser som kun kan styres i industrielle anlæg. 

Under de rigtige forhold vil bionedbrydelig plast blive nedbrudt til vand, CO2 og biomasse i 
løbet af 60 dage. Hvis en bionedbrydelig plastpose blot smides i naturen, vil det tage adskillige 

år før den er nedbrudt. 

https://plast.dk/er-bioplast-svaret-paa-vores-affaldsproblemer/ 1/2 
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Hvis den bionedbrydelige egenskab skal udnyttes og skabe en miljømæssig gevinst, skal 
plasten derfor indsamles og sorteres før behandling i et industrielt anlæg. Hvis bionedbrydlige 

plastprodukter som fx poser sendes til anlæg, der genanvender almindelig plast, kan det 
forårsage problemer. Bioplasten forurener det genanvendelige plast og vanskeliggør 
genanvendelse af høj kvalitet. Blot ganske små mængder af fx PLA kan sænke kvaliteten af 
genanvendt PET og PS betragteligt. 

Det kan aldrig blive et mål i sig selv at udvikle produkter, som efter brug kan smides væk i 
miljøets navn. Konsekvensen kan blive, at plastaffaldet vil ligge og �yde i naturen i stedet for at 
blive samlet ind og genanvendt som ressource. 

AKTUELT - BIOPLAST 

3. MARTS 2020 

https://plast.dk/er-bioplast-svaret-paa-vores-affaldsproblemer/ 2/2 
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Genanv nye produkter

Scan this code with your smartphone
to get the signage information in other languages
(English, Deutsch, Polski) or visit m.refa.dk

REFA og det store perspektiv 
Borgerne skal have adgang til bæredygtig og billig opvarmning. Vi skal 
dele vores viden, styrke den cirkulære økonomi og overlade Jorden til 
næste generation – helst i lidt bedre form end den vi selv overtog. FNs 
verdensmål sætter høje standarder, og REFA arbejder på at gør en forskel. 

20 
Plast 

endes eller genbruges til 

REFA genanvender hele 80% 
af den indsamlede plast på Lolland-Falster 
God sortering giver høj genanvendelse 

Indsamlet pr. indbygger Genanvendelsesprocent 

Lolland-Falster 6,2 kg 

Danmark 9,5 kg 

Europa 14,0 kg** 

*) REFA har indsamlet plast på genbrugspladserne siden 1. marts 2019. 
**) Tallet fra EU omfatter både plast fra husholdninger og erhverv. 

80%* 

42% 

42% 

REFA producerer over halvdelen 
af fjernvarmen på Lolland-Falster 

Danmark er førende, når det gælder fjernvarme. Men der er altid plads til flere fjernvarmebrugere. 
REFA producerer fjernvarme til 57 procent af alle husstande med fjernvarme på Lolland-Falster. 

Husstande med fjernvarme Andel af samlet antal husstande Andel af husstande 

Lolland-Falster 38.465* 74%* 
med fjernvarme, 
som REFA producerer til 

Danmark 2.329.000 

Europa 27.753.874 

og et gennemsnitshus på 130 m2 med et forbrug på 18.1 MWh. 
*) Anslået tal. Beregnet ud fra den samlede fjernvarmeproduktion på Lolland-Falster 

64% 

13% 

57% 
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REFA Academy deler viden med 
den næste generation 
REFAs skoletjeneste tog i 2019 imod 3.552 elever i alderen fra grundskole 
og ungdomsuddannelser (fra 6 til 20 år) – eller mere end hver 5. elev. 

Besøg Andel af elever

Lolland-Falster 3.552 22,2%

Danmark 24.271 2,4% 

*) Undersøgelsen fra Dansk Affaldsforening, 2016. 28 af 55 affaldsselskaber deltog i undersøgelsen, 11 undlod at 
opgive besøgstal. Tallet for hele Danmark må formodes at være højere. 

Indsamling og genbrug af glas 
er meget effektivt 
Med en genanvendelsesprocent på 95 er indsamlingen 
af glas cirkulær økonomi af den fineste slags. 

Genanvendelsesprocent 

Lolland-Falster 

Danmark 

Europa 

95% 

95% 

74% 

*) Tallet fra EU er inklusiv Storbritannien og omfatter glas fra både husholdninger og erhverv. 

Deponering af affald fra husholdninger 

REFAs indsamlingsordninger og genbrugspladser løber op i 98.159 tons affald. 4 procent bliver 
deponeret. 56 procent bliver genanvendt og 40 procent bliver nyttiggjort i energiproduktionen. 

Affaldsmængde (tons) Affald til deponering 

Lolland-Falster 98.159  4% 

Danmark 4.562.867  4% 

Europa 250.474.000 22% 

Indsamlet pr. indbygger 

24,0 kg 

22,9 kg 

24,0 kg* 
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