
Unge forskere, Tune Skole 

Fagformål 
Formålet med valgholdet er, at øge interessen for de naturvidenskabelige fag. Holdet er for elever med særlige 
kompetencer eller stor interesse for naturvidenskab. Der arbejdes ikke med enkeltefag, men fagene ses som en 
helhed. Det skal give dem mulighed for, at være nysgerrige overfor alle aspekter inden for naturvidenskaben. Ved at 
arbejde med konkurrencen Unge forskere, får de mulighed for, at møde andre unge med samme interesse, og på 
denne måde skabe nogle fællesskaber. De får desuden mulighed for, at opleve gymnasieelever og studerende fra de 
videregåendeuddannelser. Og se hvad de arbejder/forsker med. 

Mål (kompetencemål samt  færdigheds- og vidensmål) 

Kompetenceområde Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål 

Modellerings- og 

repræsentations 

kompetence 

De naturvidenskabelige 
fag anvender modeller til 
at beskrive virkeligheden. 
Elevernes skal kunne 
forstå og anvende 
modellerne i forhold til 
konkrete faglige 
problemstillinger, og på 
denne måde 
anvende modellerne som 
beskrivelsesmiddel. 
Beregningskompetence 

I naturfag udgør faget 
matematik en del af 
faget, primært som et 
værktøj, der anvendes i 
forbindelse med f.eks. 
eksperimentelt arbejde. 
Matematikken har i 
fagene Fysik og Kemi ikke 
nogen selvstændig rolle, 
men eleverne skal kunne 
opstille matematiske 
udtryk og foretage 
beregninger, hvor det 
måtte være relevant. 
Eksperimentel 

kompetence. 
Et særligt kendetegn for 
de naturvidenskabelige 
fag er det 
eksperimentelle arbejde, 
der skal opfattes 
som nogle brede 
handlemuligheder, hvor 
eleverne skal blive 
klogere på et bestemt 
område. 
På valgholdet skal de lave 
en eksperimentel 
undersøgelse af 
sammenhænge, som de 
ikke på 
forhånd kender. 
Kommunikations 

kompetence 

Eleverne skal arbejde 
med dokumentation og 
formidling af deres 
arbejde. Det vil styrke 
elevernes 
evne til at kommunikere 
om emner af 

Eleverne bliver i stand 
til, at arbejde med de 
naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder. 
De bliver i stand til, at 
kunne kommunikere 
deres arbejde ud. 
De kan arbejde med 
forskellige modeller. 
 

Eleverne bliver i stand til, at 
arbejde med den videnskabelige 
arbejdsmetode, gemmen forsøg 
hvor de opstiller hypoteser og til 
slut be- eller afkræfter deres 
hypotese. 
De bliver i stand til, at kunne 
formidle deres arbejde. Dette 
gennem rapporter samt 
mundtlige 
fremlæggelser, både for 
almindelige mennesker og 
eksperter. 
Ligeledes bliver de i stand til, at 
udforme forskellige modeller, 
der illustrerer deres arbejde. 
Eller 
med allerede eksisterende 
modeller. 
De bliver i stand til, at opfinde 
nye metoder til eksempelvis 
vores problemer med 
energiforsyningen. 
 
 

De bliver eksperter indenfor 
netop deres område. Da det 
jo er forskellige projekter de 
arbejder 
med, er det svært på 
nuværende tidspunkt, helt 
specifikt at beskrive deres 
vidensmål. 

 



naturvidenskabelig art, 
hvis de fremlægger 
resultaterne af 
deres arbejde. Herved 
kan man sætte fokus på 
elevernes evne til at 
udtrykke sig fagligt klart 
og 
forståeligt om emnerne. 
Dokumentation skal her 
forstås i meget bred 
forstand. 

Læseplan 

Undervisningen bygges op om naturvidenskabelige undersøgelser/opfindelser indenfor alle de naturfaglige områder. 
 
Undervisningen tager udgangspunkt i et ugentligt timetal på 2 lektioner. Derudover er der deltagelse i evt. semifinale 
(1 dag) samt eventuelt finale (3 dage) 
 
Der vil være mulighed for samarbejde med forskellige eksperter på områderne. Det kunne evt. være Københavns 
Universitet, DTU eller andre med kompetencer indenfor netop de områder der bliver arbejdet med. 

 

 

 


