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Indledning 
Der har nu været afholdt digitale skriftlige 9.klasseprøver i biologi i ti år og i geografi i ni år. Prøverne i 

geografi og biologi blev pga. særlige forhold begge gennemført på papir i den 13. maj 2015. Det har 

derfor ikke i år været muligt ved de udvalgte opgaver nedenfor at angive andelen af rigtige elevbesvarel-

ser i procent. 2015 er sidste år, at undervisningen har været tilrettelagt efter Fælles Mål 2009, hvorfor 

det er disse mål, der refereres til i dette PEU-hæftes omtale af udvalgte opgaver. 

Formulering af opgaverne 
Hovedparten af slutmålene i biologi og geografi 

er meget bredt formuleret, hvilket også gør sig 

gældende for langt de fleste af de tilhørende 

trinmål. Det er derfor nødvendigt, at opgave-

kommissionen ud fra målene udleder og identi-

ficerer, hvad den enkelte opgave skal prøve 

eleven i. 

Med henblik på at opgavebesvarelsen skal give 

et reelt billede af elevens tilegnede forståelse, 

viden og indsigt i faget, er opgaverne overve-

jende opbygget med en kort, oplysende indled-

ningstekst, et spørgsmål og et antal svarmulig-

heder. Hele opgaveteksten forsøges udformet 

så præcist og kortfattet som muligt. Teksten må 

dog ikke blive for kortfattet, da besvarelsen der-

ved kan komme til udelukkede at vægte parat-

viden. Opgaven må på den anden side heller 

ikke blive en læseopgave. Eleven skal så vidt 

muligt i sin besvarelse af opgaverne have mu-

lighed for at kunne ræsonnere sig frem til den 

fagligt korrekte svarmulighed ved at sammen-

holde opgavens indledende oplysninger med 

spørgsmålet, svarmulighederne og den viden og 

indsigt, som eleven har tilegnet sig i undervis-

ningen – og i sit øvrige liv. 

En del opgaver suppleres af en illustration 

og/eller et skema. Ved tidligere prøver i geogra-

fi har eleverne skullet benytte en separat mate-

rialesamling. Dette gjorde sig ikke gældende ved 

dette års opgavesæt til geografi.

Opgavesættene indledes med en kort præsentation af årets tema. Her ses indledningen til opgavesættet i geografi 2015. 
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Biologi 

Formålet med de digitale 9.klasseprøver i biologi 

 

Ved afslutningen af 9. klasse prøves eleven i sin 

faglige viden og indsigt i biologi. Målet med den 

undervisning, der ligger til grund for elevens 

faglige viden og indsigt, er beskrevet i fagets 

slutmål. 

Den digitale prøve i biologi tager således ud-

gangspunkt i fagets slutmål, og over en årrække 

vil elever gennem den digitale prøve blive prø-

vet i så mange af slutmålene, som det er muligt. 

 

Ved den digitale biologiprøve skal eleven have 

mulighed for at få bedømt sin viden om og 

indsigt i de centrale kundskabs- og færdigheds-

områder: De levende organismer og deres om-

givende natur, Miljø og sundhed og Biologiens 

anvendelse. Der stilles desuden krav om, at 

eleven viser, i hvilket omfang der er tilegnet 

kundskaber og færdigheder inden for relevante 

dele af fagets Arbejdsmåder og tankegange. 

 

 

Mål og krav er beskrevet i fagets trin- og slutmål, som de fremgår af Fælles Mål 2009 – Biologi, faghæf-

te nummer 15, der findes elektronisk på 

https://uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090708_biol

ogi_09.pdf 

 

Eleverne skal, jf. Fælles Mål 2009 for biologi, 

blive i stand til at overføre og anvende den til-

egnede, grundlæggende biologiske viden og 

indsigt i andre sammenhænge end de emner og 

problemstillinger, som de i undervisningen har 

beskæftiget sig med. Det er grundlaget for, at 

der i prøven kan stilles opgaver inden for  

forskellige biologiske emner, som eleven ikke 

nødvendigvis har arbejdet med i undervisnin-

gen. For at eleven skal kunne forholde sig til 

opgavens indhold, skal eleven derfor anvende 

den grundlæggende biologiske viden og indsigt, 

som er tilegnet gennem undervisningen. 

Det er vigtigt, at eleverne bliver i stand til at 

benytte deres forståelse af faglige begreber, 

processer, metoder og sammenhænge, i sam-

menhænge, der er uafhængig af den undervis-

ningssituation, som de er tilegnet i. Eksempelvis 

skal begrebet fotosyntese i biologi kunne an-

vendes i andre sammenhænge end alene i ek-

sempelvis emnet Skovens økologi. 

 

https://uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090708_biologi_09.pdf
https://uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090708_biologi_09.pdf
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Årets opgavesæt i biologi 

 

Temaet for opgaverne var ”Mennesket – krop 

og sundhed”. Eleverne skulle bl.a. forholde sig 

til opgaver, som handlede om evolution, foto-

syntese, respiration, mitokondrier, celledeling 

og varedeklaration om bl.a. energiindhold. Også 

opgaver vedr. dominant nedarvning, pulskurver 

og sygdom og sundhed i relation til temaet blev 

inddraget. 

Det er ikke muligt med 20 opgaver, at eleverne 

bliver prøvet i alle fagets slut- og trinmål. De 

forskellige slut- og trinmål vil, i den udstræk-

ning det er muligt, naturligt blive inddraget i 

løbet af en årrække.  

Opgaverne berører 17 trinmål efter 8. klassetrin 

og 18 trinmål efter 9. klassetrin inden for til-

sammen 10 slutmål.  

I faghæftet er der enkelte slutmål, der kræver 

elevens vurdering og/eller praktiske udførelse, 

hvilket det på grund af den digitale prøves ud-

formning kan være svært eller umuligt at prøve 

eleverne i. Selvom eleverne ikke fysisk kan prø-

ves i valg af udstyr, praktiske forsøg og under-

søgelser, så er det alligevel muligt at udarbejde 

opgaver, som i et vist omfang kan prøve ele-

verne i dette – se fx figuren til opgave 11 ne-

denfor. Disse slutmål med tilhørende trinmål 

rummer centrale naturfaglige færdigheder og 

skal vægtes i undervisningen, således at eleverne 

får alsidige muligheder for at tilegne sig hele 

fagets grundlæggende kundskaber og færdighe-

der. 

 

Opgavesættene indledes med en kort præsentation af årets tema. Her ses indledningen til opgavesættet i biologi 2015. 
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Kort omtale af udvalgte opgaver 

Opgave 1. I denne opgave skulle eleven identificere reaktionsligningen for respiration. For at kunne 

identificere den korrekte ligning kræves, at eleven kender til de elementer, som indgår i den kemiske 

proces. Det vil være en hjælp til at finde den korrekte ligning, hvis eleven afstemmer reaktionen. 
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Opgave 3. Denne opgave var en såkaldt clozetest, hvor eleverne i de enkelte parenteser skulle vælge 

det korrekte ord, som passede i sætningen. Eleven skulle her skelne mellem forskellige celletyper og 

deres funktion. Nervecellen er central i opgaven, herunder nervecellens funktion og forløbet af en ner-

veimpuls, når man eksempelvis bliver stukket af en nål. Her skulle eleven samtidig vise kendskab til 

sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem. Elevens kendskab til andre celletyper 

blev prøvet gennem svarmulighederne angivet i sætningerne. 
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Opgave 4. Eleven skulle i denne opgave identificere reaktionsligningen for fotosyntesen. For at kunne 

identificere den korrekte ligning kræves, at eleven kender til de elementer, som indgår i den kemiske 

proces. Det vil være en hjælp til at finde den korrekte ligning, hvis eleven afstemmer reaktionen. 
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Opgave 6. I opgaven skulle eleven vise forståelse af celledeling, mitose. For at kunne sætte illustratio-

nerne i den korrekte rækkefølge, kræves et kendskab til, hvorledes replikationen af DNA foregår samt 

den efterfølgende fordeling af DNA-materiale i to identiske celler.
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Opgave 9. Dette er en såkaldt clozetest, hvor eleven med understregning skal vælge det korrekte ord i 

hver parentes. Opgaven behandler en i medierne meget omtalt sygdom, Ebola. Eleven er i denne opga-

ve blevet prøvet i forståelse af udbredelsen af vira og forebyggelsen heraf. Opgaveløsningen har ikke 

krævet et kendskab til Ebola, men til vira i bredere forstand.
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Opgave 11. I opgaven skulle eleven kunne ræsonnere sig frem til den rigtige forsøgsopstilling. Her ta-

ges udgangspunkt i naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor kun én parameter varierer. Eleven skulle 

vurdere en række forsøgsopstillinger og vælge den, som undersøger, om bakterier er resistente overfor 

et bestemt antibiotikum. Da det er antibiotikum, som er den parameter, der skal undersøges effekten af, 

er den rigtige opstilling nr. 2. Her er bakteriekolonierne og disses forhold identiske bortset fra, at den 

ene er uden antibiotikum, mens den anden er med.
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Opgave 14. Eleven skulle i denne opgave vise, at han/hun kender til arvelovene i nedarvning af en 

dominant egenskab. Krydsningsskemaet fremstiller genotyperne, og elevens opgave er at omsætte disse 

til fænotyper – altså dværge – og angive antallet.
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Opgave 17. Eleven skulle i denne opgave vise sit kendskab til sammenhængen mellem hjerte, blod-

kredsløb og lunger. Samtidig er der i opgaven fokus på opbygning og funktion af de pågældende orga-

ner. Samtidig skulle eleven i denne opgave skelne mellem holdninger og viden (herunder forkert og 

rigtig faglig viden).
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Geografi 

Formålet med de digitale 9.klasseprøver i geografi 

 

Ved afslutningen af 9. klasse prøves eleven i sin 

faglige viden og indsigt i geografi. Målet med 

den undervisning, der ligger til grund for ele-

vens faglige viden og indsigt, er beskrevet i fa-

gets slutmål. 

Den digitale prøve i geografi tager således ud-

gangspunkt i fagets slutmål, og over en årrække 

vil elever gennem den digitale prøve blive prø-

vet i så mange af slutmålene, som det er muligt. 

Ved den digitale geografiprøve skal eleven have 

mulighed for at få bedømt sin viden om og 

forståelse af, at levevilkårene i et område er 

bestemt af samspillet mellem naturgrundlaget 

og menneskeskabte forhold, samt sin evne til at 

anvende geografisk viden. Der stilles desuden 

krav om, at eleven viser i hvilket omfang, der er 

tilegnet kundskaber og færdigheder inden for 

relevante dele af fagets arbejdsmåder og tanke-

gange. 

 

 

Mål og krav er beskrevet i fagets trin- og slutmål, som de fremgår af Fælles Mål 2009 – Geografi, fag-

hæfte nummer 14, der findes elektronisk på 

http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090708_

geografi_12.ashx 

 

 

Eleverne skal, jf. Fælles Mål 2009 for geografi, 

blive i stand til at overføre og anvende den til-

egnede, grundlæggende geografiske viden og 

indsigt i andre sammenhænge end de emner og 

problemstillinger, som de i undervisningen har 

beskæftiget sig med. Det er grundlaget for, at 

der i prøven kan stilles opgaver inden for for-

skellige geografiske emner, som eleven ikke 

nødvendigvis har arbejdet med i undervisnin-

gen. For at eleven skal kunne forholde sig til 

opgavens indhold, skal eleven derfor anvende 

den grundlæggende geografiske viden og ind-

sigt, som er tilegnet sig gennem undervisningen. 

I faghæftet er der enkelte slutmål, der kræver 

elevens vurdering og/eller praktisk udførelse, 

hvilket der på grund af den digitale prøves ud-

formning ikke kan prøves i. Det er dog vigtigt, 

at disse slutmål og tilhørende trinmål vægtes i 

undervisningen, så eleverne får alsidige mulig-

heder for at tilegne sig fagets grundlæggende 

kundskaber og færdigheder. 

Sættes 20 opgaver berører i alt 14 trinmål efter 

9. klassetrin inden for de fire Centrale Kund-

skabs- og Færdighedsområder. 

Grundlæggende er det elevernes evne til at 

kunne benytte deres forståelse af faglige begre-

ber, processer, metoder og sammenhænge, uaf-

hængigt af den undervisningssammenhæng de 

er tilegnet i, der evalueres ved prøven. Eksem-

pelvis skal forståelsen af en befolkningspyrami-

de i geografi ikke alene skal være knyttet til det 

udvalgte land, som indgik i undervisningen. 

http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090708_geografi_12.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090708_geografi_12.ashx
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Årets opgavesæt i geografi 

 

Det fælles tema for opgavesættet var Klimaet 

ændrer sig. Temaet er blevet berørt gennem op-

gaver i såvel natur- som kulturgeografi og især 

gennem samspillet mellem de to områder. 

Samspillet optrådte eksempelvis i opgave 4, 6, 8 

10, 11, 12, 14, 18, 19 og 20. Dette år var der 

valgt en vægtning af naturgeografien i opgave-

sættet. 

Klimaændringer, der er omdrejningspunktet for 

opgaverne, er et aktuelt og meget debatteret 

emne i den offentlige debat. Derfor kunne ele-

verne muligvis også trække på viden, som de 

har erhvervet sig i andre sammenhænge end 

netop i geografiundervisningen, men det var 

dog på ingen måde en forudsætning for at be-

svare opgaverne. 

De enkelte opgaver knytter naturligvis an til 

fagets slutmål, og temaet var bl.a. valgt, fordi 

det var muligt at brede det ud således, at elever-

ne kunne prøves inden for en bred vifte af mål, 

og fordi det, som nævnt, er et aktuelt emne. 

Opgavernes faglige indhold er sat ind i en tema-

sammenhæng, som eleverne muligvis ikke di-

rekte var blevet undervist i, men de skulle de-

monstrere, at de kunne anvende deres tilegnede 

viden, færdigheder og indsigt også i sammen-

hænge løsrevet fra konkrete undervisningssitua-

tioner. 

Med andre ord er nogle af opgaverne sat ind i 

faglige sammenhænge, som eleverne ikke nød-

vendigvis var blevet undervist i. Eksempler 

herpå er sammenligningen af Holland og Bang-

ladesh i opgave 18 eller de konkrete lande, der 

præsenteres i opgave 4. Eleverne skulle derfor 

være i stand til at kunne anvende deres tilegne-

de viden og færdigheder i en kontekst, i hvilken 

de ikke nødvendigvis direkte var blevet under-

vist. Det forventes, at eleverne kunne inddrage 

en forhåndsviden, der med rimelighed kunne 

forventes at være tilegnet gennem den daglige 

undervisning. 
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Kort omtale af udvalgte opgaver 

Opgave 2. Det er forudsat, at eleven kender til begreberne kort- og langbølget stråling samt fotosynte-

sen, selv om disse begreber ikke er direkte omtalt i Fælles Mål 2009. Det må forventes, at arbejdet med 

drivhuseffekten, drivhusgasser og Solens stråling er med til, at der kan svares korrekt på denne opgave. 
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Opgave 3. I opgaveformuleringen er der tydeligt angivet, at der skal tages stilling til, hvad der sker ved 

det enkelte tals placering på figuren. Det er fx med til, at ”3” entydigt må svare til udsagnet ”Solstrålin-

gen passerer atmosfærens drivhusgasser”. 

I opgaven præsenteres en model, der i sagens natur må være en simplificering af virkeligheden. Og det 

er, hvad man skal foreholde sig til her. Det nytter derfor ikke at overveje, om man også kunne forestille 

sig, at der sker en smule absorption eller en smule refleksion ved ”3”. Det vil der i princippet ske, men 

elevere testes i, om de kan læse modellen og skabe mening med den viden, de har i forhold til, hvordan 

forskellige bølgelængder opfører sig, når de rammer overflader eller drivhusgasser. Og om de ved hjælp 

af denne viden kan generalisere ud fra modellen. 

Indvending mod figurens størrelsesforhold er berettiget, idet Solen er tegnet som værende kun cirka 

dobbelt så stor som Jorden. Den burde have været tegnet anderledes, men sandsynligvis har det ikke 

påvirket elevernes opfattelse af modellen.
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Opgave 4. Tabellen byder på mange informationer. Det er hensigten at eleverne, ved at kombinere de 

forskellige oplysninger på langs i tabellen, kan danne sig et billede af hvilken ”type land”, der er tale om. 

Det er således ikke en forudsætning at kende til de præcise HDI-placeringer eller det præcise antal af 

internetbrugere per 100 indbyggere i et land, for at kunne vurdere hvilket af de fire lande på kortet, der 

er tale om. 

Det er netop kombinationen af oplysninger der skulle gøre det muligt for eleverne at pege landene ud. 

Og det burde de kunne, fordi landene netop er udvalgt pga. deres store forskellighed og fordi det vur-

deres, at de er repræsentative for forskellige typer af lande. Ligeledes må det forventes, at eleven kan 

skelne de nævnte lande i forhold til udviklings- og ilande. 

HDI bør eleven have arbejdet med, da det er nævnt i Fælles Mål 2009 og et centralt indeks for at sige 

noget om et lands udviklingsniveau og folks levevis. Det forventes, at eleven har kendskab til de berør-

te landes beliggenhed og til dels deres placering blandt verdens rige og fattige lande. 

Umiddelbart kan opgaven virke svær for en del elever, men der er i opgaveformuleringen tydeligt angi-

vet, at eleven skal begynde sin besvarelse med det land, der udleder mindst CO2.
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Opgave 10. De to nævnte landes geografiske placering behøver eleven ikke havde nøjere kendskab til 

end hvad, der kan læses ud af kortet i forhold til geografisk beliggenhed, klimazone og pladetektoniske 

elementer. 

I opgaveformuleringen er det tydeliggjort, at Kiribati består af lavtliggende øer på max 4 m.o.h., hvorfor 

eleven bør kunne konkludere, at en global havstigning og dermed oversvømmelser og indtrængen af 

havvand kan udgøre en risiko for landet. Ligeledes er anført, at Fiji i modsætning til Kiribati er et 

bjergland, og at det ligger ved en pladegrænse.
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Opgave 11. Det forudsættes, at eleven har kendskab til begrebet dødelighed og udledning af drivhus-

gasser, som er det, de to temakort præsenterer. Umiddelbart har eleven ikke kendskab til den anvendte 

kartografi, og det kan muligvis forvirre nogle elever. Der ligger dermed en læseteknisk udfordring i op-

gaven. Dog er udformningen af de to verdenskort forklaret i opgaven, ligesom de anvendte stednavne 

er vist på kortene. 

Men opgaven er kompleks, fordi eleverne skal sammenholde informationerne fra de to specielle kort, 

når de vurderer udsagnenes rigtighed.
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Opgave 12. Eleven forventes at have kendskab til madpyramiden, og det vurderes derfor, at det er 

nemt at aflæse figurens indhold i forhold til madproduktions klimabelastning i form af udledning af 

kuldioxid. Men ud over at kunne aflæse illustrationen skal eleverne også vide noget om produktions- og 

transportforhold, og disse faktorers betydning for CO2-udslip. 



21 

 

Opgave 15. Opgaven blev stillet, fordi der er mange forestillinger (ikke blot blandt elever, men også i 

den bredere befolkning) om, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren må være meget høj. Det er sådan, 

det ofte italesættes. 

Det er et præcist vidensspørgsmål, der stilles. Grundlæggende er det ikke den præcise koncentration, 

der er interessant at teste for, men forståelse af hvor stor en andel kuldioxid cirka udgør af luften eller 

atmosfæren. 
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Opgave 16. I opgaven er der lagt op til at, eleven skal kunne skelne, hvad der er faglig viden, og hvad 

der er holdninger. Årets tema er i den grad et område, der debatteres på en sådan måde, at faglig viden 

og holdninger blandes sammen. Det er vigtigt, at eleverne kan skelne mellem, hvad der er reel kernevi-

den, og hvad der er holdninger eller tolkninger.
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Opgave 19. I denne opgave skulle eleven vise en forståelse af sammenhængen mellem rige og fattige 

lande i forhold til risikoen for flugt fra klimaændringer. 

Dette er en såkaldt clozetest, som derfor indeholder en vis mængde tekst, men umiddelbart bør elever-

ne kunne svare på det geografiske indhold ud fra deres viden om fx push-pull, flygtningekoncentratio-

ner i verdensdelen Afrika og årsagen til størstedelen af den globale udledning af drivhusgasser.
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Bemærkninger og gode råd til undervisningen 

 

Der er enkelte lærere, der udtrykker usikkerhed 

om, hvordan og med hvilke emner de skal til-

rettelægge deres undervisning, så eleverne bliver 

bedst muligt forberedte til afgangsprøven i 

henholdsvis geografi og biologi. 

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, 

at naturfagslæreren i sin årsplanlægning ikke i 

første omgang skal udpege de emner, som un-

dervisningen skal handle om. Læreren skal 

fremover ud fra Færdigheds- og vidensmålpar-

rene i (de nye) Fælles Mål målfastsætte (det vil 

sige udlede) de grundlæggende fagbegreber, 

faglige sammenhænge, faglige processer, faglige 

metoder osv., som det er hensigten, at eleverne 

skal tilegne sig gennem undervisningen. Der-

næst skal læreren – så vidt muligt i dialog med 

eleverne – udvælge de emner, som egner sig til 

at omfatte de valgte faglige mål. 

Ved dernæst at fastsætte præcise faglige læ-

ringsmål bliver læreren samtidig i stand til efter-

følgende at evaluere, i hvilket omfang eleverne 

har tilegnet sig målene – og får dermed mulig-

hed for at tilrettelægge en efterfølgende under-

visning i forhold til dette. 

Det er blevet hævdet, at indførelsen af den digi-

tale afgangsprøve med hovedvægten på multi-

ple-choice-opgaver tvinger undervisningen væk 

fra de praktiske undersøgelser i laboratoriet og i 

naturen. I stedet frygtes det, at undervisningen 

derved kan komme til at koncentrere sig om 

gold øvelse i faglig paratviden, og en såkaldt 

teaching to the test. 

Dette vil ikke være hensigtsmæssigt! Det skyl-

des dels, at denne type undervisning ikke vil 

give eleverne mulighed for at tilegne sig funkti-

onelle faglige færdigheder med tilhørende viden 

og forståelse med mulighed for at anvende det 

tilegnede faglige stof i forskellige sammenhæn-

ge, dels at læreren ikke tager hensyn til de for-

skellige elevers læringspotentialer, og samtidig 

vil undervisningen ikke leve op til de krav, der 

er fastsat i (de nye) Fælles Mål – om bl.a. prak-

tisk undersøgende og eksperimenterende arbej-

de, som mange elever også vil kunne profitere 

fagligt af. 

En fastsættelse og konkretisering af de målpar, 

der planlægges og undervises ud fra, vil være en 

fordel i forhold til de målrelaterede elevplaner, 

som skal indeholde angivelser af, hvilke grund-

læggende faglige begreber, processer, metoder 

osv., som eleverne forventes at tilegne sig i det 

kommende skoleår. 

Med (de nye) Fælles Mål er fokus rettet mod 

kompetencebaserede mål med underliggende 

færdigheds- og vidensmålpar. Det er fortsat i 

formålet for henholdsvis geografi og biologi 

understreget, at eleverne også skal undervises 

ude af klasselokalet, og at laboratoriearbejde er 

en vigtig del af biologiundervisningen. 

De ens kompetencemål og naturfaglige mål 

samt den kommende fælles prøve i fysik/kemi, 

biologi og geografi har bl.a. som mål, at elever-

ne skal opleve og erkende, hvordan der er 

sammenhæng mellem naturfagene, og at de er 

relevante for deres hverdag og vigtige elementer 

i samfundslivet – og ikke kun indført for at 

bestå en test eller prøve. Det kan derfor anbefa-

les, at man både alene, men især sammen i na-

turfagsteamet studerer læseplan og vejledninger 

for henholdsvis geografi og biologi (og fy-

sik/kemi) og overvejer, hvorledes man gennem 

en læringsmålstyret undervisning kan gennem-

føre en engagerende og perspektiverende fæl-

lesfaglig naturfagsundervisning, der kan omfatte 

fagenes forskellige fagspecifikke områder. 

De fire ens kompetencemål og naturfaglige mål 

for biologi, geografi og fysik/kemi lægger op til 

en fællesfaglig naturfagsundervisning, som fo-

kuserer på naturfaglige problemstillinger. Når 

eleverne desuden inddrages i udvælgelsen og 
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formuleringen af sådanne fælles-naturfaglige 

problemstillinger, vil de opleve arbejdet som 

vedkommende. En sådan tilgang til naturfags-

undervisningen, hvor relevante dele af fagene 

inddrages til belysning af for eleverne aktuelle 

og meningsfulde naturfaglige helheder, vil være 

meget motiverende for eleverne og vil styrke 

deres tilegnelse af det faglige stof – hvilket vil 

have en afsmittende virkning på deres præstati-

oner ved prøven. 

En fællesfaglig naturfagsundervisning forudsæt-

ter både et solidt fagligt overblik hos lærerne, et 

tæt samarbejde mellem disse og tilrettelæggelse 

af fagene i en ugeplan, som kan understøtte 

periodevise fællesfaglige naturfagsforløb. 

 

9. klasseprøverne maj 2016 
Oplysninger om, i hvilke fag den enkelte klasse skal prøves i til maj 2015, vil blive meddelt skolernes 

administration medio februar 2015. Oplysninger til eleverne om, hvilke fag de skal til prøve i, gives cir-

ka en uge før de skriftlige prøver begynder. Udtræksprøverne i biologi og geografi afholdes i 2015 

samme dag, tirsdag den 10. maj 2016. 


