
Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, biologi 
Tema: Klima og miljø 
Undervisningsforløb: Bioplast - del 1 - introduktion 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Introduktion til bioplast 1-2 2 

Modul II Lav bioplast og test nedbrydeligheden 2-4 3 

Modul III Evalueringsmodul 2 4 

Læringsmål & bilag  5 

Introduktion 

Dette er del 1 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om bioplast. Del 1 er 
en introduktion til Bioplast og relaterede problemstillinger, og kan gennemføres 
uafhængigt af del 2. 

Del 1 består af 3 moduler og kan gennemføres på 5-8 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. Bemærk at det primært er nedbrydelsen af bioplast i 
modul 2, som skal gennemføres hen over en længere periode. Det vil ikke kræve 
mange hele lektionerne, men man er nødt til at sætte tid af til af følge udviklingen. 

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 1 - introduktion 

Modul I 
Introduktion til bioplast (1-2 lektioner) 

● Læs artiklerne herunder og få en forståelse for emnet.

1. “Hvad er bioplast?” fra Affald.dk
2. “Hvad er bioplast + hvad kan bioplast bruges til?” fra Plast.dk

● Diskuter i klassen eller grupper følgende på baggrund af de læste artikler.

1. Hvad er forskellen på bioplast og almindelig plastik?
2. Hvad kan man lave bioplast af?
3. Hvad bruger man for eksempel bioplast til?
4. Hvorfor er det vigtigt at forske i bioplast?
5. Hvad er ulemperne og fordelene ved bioplast?

https://www.affald.dk/da/7-10/plast/artikler/654-bioplast-hvad-er-det.html
https://plast.dk/hvad-er-bioplast/


    
   

     

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, biologi 
Tema: Klima og miljø 
Undervisningsforløb: Bioplast - del 1 - introduktion 

Modul II 
Lav bioplast og test nedbrydeligheden (2-4 lektioner) 

● Lav jeres eget bioplast og test hvor nedbrydeligt det er:
Følg vejledningen fra WWF.

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 - diskuter elevernes forventning til 
nedbrydelighedsforsøget før I går i gang. 

https://undervisning.wwf.dk/sites/default/files/pdf/20190612%20Kan%20plastik%20nedbrydes.pdf


    
   

     

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, biologi 
Tema: Klima og miljø 
Undervisningsforløb: Bioplast - del 1 - introduktion 

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 1 
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 1 
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 1 
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 1 
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 1 
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 1 
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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Bioplast – hvad er det? 

Plast er normalt lavet af råolie. Det kan faktisk også laves af andre råstoffer. Og det er måske en rigtig god 
idé. 

Der vil ikke blive ved med at være olie her på jorden. Man forventer, at olien er brugt op inden for cirka 40 
år. Når vi bruger olie, som er et fossilt brændstof, skaber vi globale klimaforandringer. Det kan få alvorlige 
konsekvenser for både mennesker og natur. Vi må altså prøve at skifte olien ud med andre råstoffer, som er 
bedre for klimaet. 

Det kan være en god idé at lave plastik uden brug af olie. Man er derfor begyndt at udvikle nye typer plast 
som er lavet af biomasse. Det er organisk materiale som majs, sukkerrør, bambus eller halm. Biomasse er en 
fornyelig ressource. Det er olie ikke. Der er også den fordel, at når bioplast ender i affaldsforbrændingen, er 
det CO2-neutralt. Der udledes kun lige så meget CO2 til atmosfæren, som planterne har optaget, da de 
voksede. Bioplast er dog ikke helt CO2-neutralt, når man fremstiller det. For der skal bruges energi til at 
dyrke planterne og omdanne dem til plast. 

Nogle slags bioplast kan komposteres. Dog kun hvis de rette mikroorganismer er til stede, og hvis man kan 
styre temperaturen og fugtigheden. Det kan kun foregå i et industrielt komposteringsanlæg og ikke i en 
almindelig kompostbeholder i haven. Man kan heller ikke bare smide en pose af bioplast i naturen og så 
regne med, at den forsvinder. 

Forskere er kommet langt i forhold til at kunne omdanne biomasse til polymerer. Polymerer er plastens 
byggesten. (Læs artiklen: Hvordan laver man plast?) Vi er langt fra at kunne erstatte al plast med bioplast. 
Bioplast er dyrere at fremstille, og der er mange ting som bioplast ikke kan bruges til endnu. Derfor udgør 
bioplast kun 1 % af verdens plastproduktion (2011). Det bruges mest til emballage, poser og engangsservice. 

Der er en stor ulempe ved at lave bioplast af majs eller andre fødevareafgrøder. Hvis plastindustrien 
begynder at indkøbe større mængder af eksempelvis majs, vil prisen på majs til mad stige globalt. Det vil gå 
ud over fattige mennesker i lande, hvor majs er den vigtigste fødevare. Hvis bioplast skal være et 
bæredygtigt alternativ til oliebaseret plast, må det laves på affaldsprodukter som halm eller lignende. 

Kilder: 
https://plast.dk/tema/bioplast/ 
http://tekstilbiologi.dk/formidling/miljobelastning/ 
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/12/978-87-93283-40-4.pdf 

https://www.affald.dk/da/7-10/plast/artikler/654-bioplast-hvad-er-det.html?tmpl=component&print=no-image 1/1 

https://www.affald.dk/da/7-10/plast/artikler/654-bioplast-hvad-er-det.html
https://www.affald.dk/index.php?width=300&id=114&option=com_keywords_advertising&view=tooltip&layout=tooltip
https://www.affald.dk/index.php?width=300&id=89&option=com_keywords_advertising&view=tooltip&layout=tooltip
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/12/978-87-93283-40-4.pdf
https://plast.dk/tema/bioplast/
http://tekstilbiologi.dk/formidling/miljobelastning/
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/12/978-87-93283-40-4.pdf
https://www.affald.dk/da/7-10/plast/artikler/654-bioplast-hvad-er-det.html?tmpl=component&print=no-image
https://affald.dk
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Tema: Bioplast 

  

 

     

Hvad er bioplast? 

Begrebet ”bioplast” bruges til at dække over �ere forskellige typer af 
materialer med forskellige egenskaber. Bioplast omfatter derfor både 

polymerer lavet med udgangspunkt i biobaserede ressourcer samt 
bionedbrydelige polymerer. 

DEL: 

Plast fremstillet af biobaserede ressourcer (biomasse) 

Mange plasttyper kan laves af biomasse. Biobaseret plast er typisk fremstillet af f.eks. 
sukkerroer, sukkerrør, majs og/eller celloluse. Biobaseret plast kan også fremstilles af 
restprodukter fra landbrugsproduktion, men dette sker på nuværende tidspunkt kun i meget 
begrænset omfang. Biobaseret plast kan genbruges og genanvendes sammen med traditionel 

https://plast.dk/hvad-er-bioplast/ 1/7 

https://plast.dk/#facebook
https://plast.dk/#twitter
https://plast.dk/#linkedin
https://plast.dk/temaer/
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javascript:void(0);
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plast i den samme type. Biomasse kan bruges til at fremstille polymere som vi kender, 
f.eks. bio-PE, bio-PET og bio-PA. Disse plasttyper kan ikke nedbrydes. 

Bionedbrydelig plast 

Denne type plast kan fremstilles af biomasse, olie/gas eller en blanding heraf og kan ikke 

genanvendes sammen med øvrig plast. Den bionedbrydelige plast kan nedbrydes af 
mikroorganismer (bakterier eller svampe) og blive til vand, biomasse, CO2 og/eller metan. 

Biokomposterbar plast 

Kan under særligt kontrollerede betingelser nedbrydes til vand CO2, biomasse og metan i løbet 
af 10 uger. Fugtighed og temperatur skal styres og de rette mikroorganismer skal være til 
stede. 

Den europæiske standard EN 13432 opstiller kriterierne for biokomposterbar emballage. Denne 

form for kompostering kan ikke anvendes hos private forbrugere men udelukkende i 
kommercielle anlæg. 

Oxo-nedbrydelig plast 

Indeholder tilsætningsstoffer, der opløser plasten under indvirkning af ilt. Plastmaterialet 
omdannes ikke til vand, CO2, biomasse og/eller metan, men nedbrydes i stedet til bitte små 

stykker, som ikke er synlige. Plasten forsvinder således ikke, selvom den ikke længere kan ses 

med det blotte øje. Derfor kan oxo-nedbrydelig plast ikke kaldes bionedbrydelig. 

AKTUELT - BIOPLAST 

3. MARTS 2020 

https://plast.dk/hvad-er-bioplast/ 2/7 

https://plast.dk/tema/bioplast/
https://plast.dk/2020/03/bioplastic-conference-2020-see-the-presentations-and-pictures/
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   KAN PLASTIK NEDBRYDES? 

Øvelsen består af flere dele 

• Lav selv bioplast

• Design et nedbrydningsforsøg

1. Lav selv bioplast

Teori 

Den plastik, der er i din smartphone, er forskellig fra plasten i din tandbørste og dine sko. Der 

findes mange forskellige typer plastik, men fælles for dem alle er, at de er polymerer. En polymer 

er et molekyle, der er sammensat af mindre molekyler, som kaldes for monomerer. Plastik bliver 

fremstillet i en kemisk proces, der hedder polymerisation. Her bliver monomererne sat sammen til 

polymerer, og undervejs sker der en nedsmeltning. 

Bioplast er fremstillet af biologiske materialer som majs, sukkerrør, kartofler og halm i stedet for 

kul, olie og gas, der indgår i fossil plastik, som er den plasttype, vi bedst kender fra hverdagen. 

Formål 

I skal fremstille bioplast. 

Materialer 

• Minimælk eller skummetmælk

• Eddike

• 100 mL målebæger

• Gryde og ske

• Termometer

• Kogeplade

• Skål eller 500 mL bægerglas

• Viskestykke

• Bagepapir eller lignende til at tørre bioplasten på
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Hvad kan bioplast bruges til?
Bioplast kan relativt let erstatte traditionel plast i en lang række produkter.

Majs, sukkerrør, sukkerroer og halm kan bruges til at fremstille de plasttyper, som vi i dag
benytter til plastposer, vand�asker, emballager, legetøj og mobiltelefoner.

I 2013 udgjorde den globale kapacitet for produktion af bioplast  godt 5 mio. tons. Det svarer til
2 % af verdens samlede produktion af polymerer. To tredjedele af kapaciteten blev i 2013 brugt
til at fremstille biobaserede/ikke-nedbrydelige polymerer. En tredjedel af kapacitet blev brugt til
at fremstille bionedbrydelige polymerer.

Kapaciteten forventes at stige til 17 mio. tons i 2020, hvor andelen af biobaserede/ikke-
nedbrydelige polymerer forventes at stige til 83,3 pct.

Tema: Bioplast

DEL:
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Bedst at bruge biomasse til basisplast

Vi kan spare klimaet for store CO2-udledninger, hvis biomassen bruges til at fremstille
basisplast. Basisplast er polyethylen (PE) og polypropylen (PP), som bruges til at fremstille fx
vand�asker, legetøj, rør og fødevareemballage.

Basisplast udgør ca. halvdelen af verdens forbrug af plast. Derfor giver det god mening at
bruge biomassen til  at fremstille plast, der har de samme egenskaber som dem, vi allerede
kender.

PET baseret på biomasse er den største biopolymer med 37 pct. af markedet efterfulgt af bio-
PE med 12,3 pct., PLA (11,4 pct.) og bionedbrydelige stivelsesblandinger (11,3 pct.) (2013). Det
viser en undersøgelse fra Nova Institute.

Majs og sukkerrør bruges i dag til at fremstille nye bionedbrydelige plasttyper som PLA
(PolyLacticAcid) og PHA(Polyhydroxyalkanoate). PLA har begrænsede anvendelsesmuligheder
og er forholdsvis dyrt. Det bruges dog af enkelte danske virksomheder til fremstilling af
emballage til ferske fødevarer, fx. kød og ost, hvor kravet til emballagens holdbarhed er
begrænset. PLA bruges også til plastfolier til landbrug og gartneri.

Bioplast vil udgøre 40 pct. af al plastemballage i 2020

De største markeder for bioplast er:

Forbrugerprodukter

Emballage

Bilindustrien

Tekstiler

Det forventes, at markedet for bioplast til emballage vil udgøre 40 pct. i 2020.

I Danmark kender vi nok mest den biobaserede plast fra bæreposer og den bionedbrydelige
plast fra forskellige engangsartikler som bestik og glas. Og der kommer hele tiden nye
anvendelsesområder til. Arla er begyndt at anvende biobaseret plast i deres økologiske
mælkekartoner og Coca-Cola har succes med deres Plantbottle, som delvist består af bio-PET.

AKTUELT - BIOPLAST

http://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/20150512-nova-Institute-publishes-market-study-update.php
https://plast.dk/tema/bioplast/
https://plast.dk/2020/03/bioplastic-conference-2020-see-the-presentations-and-pictures/


 

 

 

 

  

 

    

           

         

       

         

      

       

              

      

        

 

          

 

           

 

 

Fremgangsmåde 

1) Hæld 200 mL mælk i en gryde. 

2) Opvarm mælken til cirka 55 grader, mens I rører i gryden. 

3) Sluk for varmen, og tilsæt 20 mL eddike. 

4) Rør rundt i blandingen i et par minutter. 

5) Find en skål eller et stort bægerglas, og læg et viskestykke over. 

6) Hæld blandingen fra gryden op i viskestykket. 

7) Klumperne i viskestykket er bioplast. Lad dem køle lidt af. 

8) Form bioplasten, som I har lyst til, eller del den i lidt mindre stykker, hvis I skal undersøge 

nedbrydning i øvelsesvejledningens del 2. 

9) Lad eventuelt bioplasten tørre til næste undervisningsmodul. 

Diskussion 

a) Forklar, hvorfor den plastik, I har produceret, er bioplast. 

b) Hvorfor er man begyndt at anvende bioplast i stedet for fossil plastik? 



 

 

 

 

  

                

   
 

     

     

        

        

            

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til læreren 

Brug eventuelt en si i stedet for et viskestykke. I kan også lave bioplast af kartoffelmel i stedet for 

mælk. 

Opskrift på bioplast af kartoffelmel 

1) Hæld 60 mL vand i en gryde. 

2) Tilføj 40 mL kartoffelmel og 1 tsk glycerin. 

3) Rør rundt i blandingen til den begynder at blive tykkere. 

4) Tilføj 1,5 tsk eddike, og fortsæt med at røre rundt til blandingen ligner gelé. 

5) Hæld blandingen ud på et stykke bagepapir eller i nogle små forme. 

6) Lad det tørre i nogle dage, og vend det gerne undervejs. 



 

 

 

 

     

 

       

 

             

 

 
 

  

      

         

        

  

  

   

        

   

            

          

   

            

             

          

          

 

 

 

 

2. Design et nedbrydningsforsøg 

Teori 

1) Hvad ved I om bionedbrydning af plastik? 

Formål 

I skal selv designe et forsøg, hvor I undersøger bionedbrydning af plastik ved at bruge 

materialerne nedenfor. 

Materialer 

• Bægerglas 

• Bioplast, I selv har produceret 

• Bionedbrydelig plastik for eksempel fra en bionedbrydelig hundepose 

• Ikke-bionedbrydelig plastik for eksempel fra almindelig plastikpose. 

• Havvand 

• Jord 

Forsøgsdesign og hypoteser 

2) Formuler en hypotese, og tegn en skitse af jeres forsøg. 

Eksempel på hypotese 

I et bægerglas med havvand og plastik, der ikke er bionedbrydelig, vil vi forvente, at plasten ikke 

bliver nedbrudt, fordi der ikke er enzymer til stede, som kan klippe plastpolymeren over. 

Tip til forsøgsdesign 

Varier kun en faktor ad gangen. Hvis I for eksempel har to bægerglas, der indeholder havvand, 

kan I tilføje jeres egen bioplast til det ene bægerglas og plastik fra en almindelig pose til det andet 

glas. På den måde undersøger I, hvordan forskellige typer plastik bliver nedbrudt i havvand. 

Tjek jeres forsøg efter en uge, og vurder, om det skal stå længere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 
            

 
         
         

 

Skitse af forsøg 

3) Præsenter jeres skitse, og få respons på jeres forsøgsdesign. 

Fremgangsmåde 

4) Sæt jeres forsøg op, og tag et billede af forsøgsopstillingen. 

Resultater 

a) Tegn jeres forsøgsresultater ind i hver af de fire felter på figuren nedenfor. 

Biobaseret plastik, der ikke kan nedbrydes, skal placeres firkanten øverst til venstre. 
Biobaseret plastik, der kan bionedbrydes placeres i firkanten øverst til højre og så videre. 



 

 

 

 

  

      

 

             

    

 

         

 

               

  

          

         

 

            

Diskussion 

b) Var der overensstemmelse mellem hypoteser og resultater? Hvorfor/hvorfor ikke? 

c) I hvor høj grad kan jeres forsøg bruges til at sige noget om nedbrydning af plastik i 

naturen? Inddrag fejlkilder. 

Konklusion 

d) Hvad har forsøget vist om bionedbrydning af plastik? 

Perspektivering 

e) Hvorfor kan man ikke regne med, at bioplast forsvinder, hvis man smider det i naturen? 

Til læreren 

Tag eventuelt en metodesnak med eleverne, inden de går i gang med at designe forsøg. Lad 

eleverne i en gruppe give respons på en anden gruppes forsøgsdesign. 

Dele af vejledningen er lavet med inspiration fra undervisningsmaterialer fra Astra og DTU. 
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