
FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER 
 
I forbindelse med Fælles Mål er biologi i et tæt samarbejde med de to andre naturfag, geografi og 
fysik/kemi. ”for at styrke elevens tilegnelse af de naturfaglige kompetencer skal naturfagene i trinforløbet for 
7. - 9. klasse periodevis samarbejde om at gennemfører mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb”.  
 
De fællesfaglige forløb tager udgangspunkt i fagenes kompetencemål, både de naturfaglige og de 
fagspecifikke mål.  
 
"De fællesfaglige undervisningsforløb skal ses i sammenhæng med den fagopdelte undervisning i de 
enkelte naturfag, og hvert fællesfaglige fokusområde skal formuleres på baggrund af mindst to af følgende 
kriterier: 

• Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet. 
• Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi. 
• Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling. 

 
De fællesfaglige undervisningsforløb er problembaserede, så de rumme flere forskellige problemstillinger 
og rumme muligheder for, at eleverne arbejder inden for naturfagenes kompetenceområder. 
Problembaseret undervisning er her karakteriseret ved, at: 

• Eleverne er medbestemmende ift. valg af et afgrænset, naturfagligt område. 
• Eleverne belyser en eller flere problemstillinger inden for det afgrænsede, naturfaglige område. 
• Eleverne får lejlighed til på egen hånd at formulere og undersøge udvalgte spørgsmål, der relaterer 

sig til problemstillingen. 
• Eleverne får lejlighed til at arbejde med handlinger eller forslag til handlinger undervejs i forløbet." 

 
Af de 6 følgende fællesfaglige fokusområder og udvælger vi minimum fire fællesfaglige fokusområder fra 8. 
og/eller 9. klasse.  
 
Fokusområder kan fx vælges fra følgende emner: 

• Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget 
• Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan 
• Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer 
• Den enkelte og samfundets udledning af stoffer 
• Strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår 
• Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår 
• Jordskælvskatastrofen i Japan i 2011 
• En rejse i rummet 
• Jorden og livets udvikling 

Eleverne og naturfagslærerne formulerer sammen en overordnet problemstilling, der skal afgrænse et antal 
arbejdsspørgsmål, som ofte vil have enkeltfaglige synsvinkler. 
 
Det anførte stiller store krav til vores planlægningen og ikke mindst til samarbejde. Vi laver på skole en plan 
for, hvor og hvornår de seks fællesfaglige fokusområder skal inddrages i 7. - 9. klasse.  
 
Til hvert fokusområde formulerer vi en overordnet problemstilling, og det arbejde udføres i samarbejde med 
eleverne. 
 
De seks hovedområder er meget brede formuleringer, og vi arbejder ud fra Gyldendals fagportal hvor der 
findes mange opgaver, hvor tekst og kort kan indgå og være med til at belyse fokusområderne. Vi har ikke 
en endelig matrix for, hvordan Gyldendals fagportal kan anvendes, da det i stor grad er afhængigt af den 
problemstilling, som faglærer og elever i fællesskab opstiller. 
 


