
Skabelon til beskrivelse af nye valgfag  

Ansøgning til valghold på Krogårdskolen i Greve: Science og innovation 

 

Fagformål 

 

Det er målene at eleverne skal:  

• kunne koble naturfagene og således arbejde tværfagligt med egne ideer 

• kunne anvende enkle naturfaglige begreber for at forklare naturfaglige oplevelser  

• kunne formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser, samt planlægge, designe og 

gennemføre undersøgelser, der kan kategorisere deres resultater 

• kunne tænke kreativt i naturfagene og dermed se muligheder og kunne anvende den 

faglige viden i arbejdet med praktiske løsninger 

• kunne formidle deres undersøgelser og resultater til forskellige målgrupper 

 

 

Mål (kompetencemål samt  færdigheds- og vidensmål) 

Kompetenceområde Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål 

Undersøgelses- 

kompetence 

-at eleven kan 

designe egne 

undersøgelser  

Eleven kan formulere 

egne hypoteser 

Eleven har viden om 

forskellige 

undersøgelsestyper 

Modellerings- 

kompetence 

-at eleven kan 

designe  modeller til 

brug for formidling 

af naturfaglige 

projekter 

Eleven kan selv vælge den 

model, der er mest 

hensigtsmæssig i 

formidling af egne 

projekter 

Eleven har viden om fordele 

og ulemper ved udvalgte 

teoretiske og fysiske 

modeller. 

Perspektiverings- 

kompetence 

- at eleven kan sætte 

det lærte i relation til 

omverden 

Eleven kan identificere 

naturfaglige 

problemstillinger   

Eleven har viden om 

interessemodsætninger og 

innovative arbejdsprocesser 

Kommunikations- 

kompetence 

- at  eleven med 

fagsprog kan 

formidle det lærte  

Eleven kan tilpasse en 

formidling til forskellige 

målgrupper og indgå i 

dialog 

Eleven har viden om 

væsentlige elementer i en god 

formidling  

Innovations- 

kompetence 

- at eleven kan 

vurdere nye  

løsninger på  

problemstillinger  

Eleven kan bruge sin 

kreativitet til at angribe 

naturfaglige 

problemstillinger 

Eleven har viden om hvordan 

andre gennem tiden har  

koblet ideer for at løse 

problemer 

Læseplan 

 

Undervisningen vil være bygget op som Inquirybased Science Education (IBSE – på dansk: 

UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning – UBNU). 

 

Elevernes selvstændige arbejde med egne naturfaglige spørgsmål vil tage udgangspunkt i en 

kombination af naturfaglige og innovative arbejdsmetoder. Blandt andet ud fra KIE-modellen (se fx 

her: http://pub.uvm.dk/2007/pioner2/hel.html ) og Krogårdskolens egen U-Model: 



 
 

For at styrke motivationen for naturfagene vil læseplanen blive opbygget ud fra elevernes interesser og 

egne ideer. I starten af forløbet vil dette kick-startes af en problemstilling i relation til Krogårdskolens 

arbejde med projekt Grønt Flag.  

 I slutningen af forløbet vil der bliver arbejdet med Unge forskere.  

 

 

 

 


