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Naturfag PISA - Hvad skyldes faldet?



Mødets indhold
1) Teaser

Evaluering - formativ - summativ

Skriftsprogsevaluering

Taksonomier

Egne erfaringer. 

Egne visioner ift skolen





Forventninger til aktiviteterne. 



Validitet (Hvad) - Reliabiltet (Hvordan)



Læringsmål - evaluering



Summativ evaluering Bio 9. kl



Formativ evaluering 3. kl. n/t kuglebane 



Uformel formativ evaluering



Blå 3. kl.  - Rød 9. kl. 



Opgaveformulering

- I mange forskellige sammenhæng tales der om drivhuseffekten. 
Forklar med dine egne ord, hvad drivhuseffekten er.



Data, analyse og vurdering
Klassifikation: Tekstens Thema identisk med vigtigste indhold. Evt. rubrik, mellemrubrik. I dette 
tilfælde Drivhuseffekten (Evt årsag/konsekvens). Tydelige og logisk opbygning af tekst. 

Tekst genre: Sekvensforklaring

Ord og begreber. Fx Solens stråler, metan, CO2, atmosfære, universet, 
langbølgede

Skriftsprogslignende: på grund af, tilbageholdt, fungerer, konsekvens, passerer, 
reflekterer

Indholdsforståelse: A,B, C, D, E, F, G



Forklaring på indholdsforståelse

Kompleksitet

B C D E FA



Eksempel på elevbesvarelse i kategori A:

“Er det ikke bare at der udledes meget co2 
også bliver det varmt, der kommer 
klimaforandringer”

Kategori A:
Beskriver kun årsager eller 
konsekvenser ved drivhuseffekt og 
ikke selve fænomenet. 

Kategori B:
Beskriver en sammenhæng 
mellem (mere af) noget i 
atmosfæren og opvarmning.

Forklaring på indholdsforståelse 



Forklaring på indholdsforståelse

Kategori C: 
Forvirring mellem drivhuseffekt og 
ozonlaget (men stråling og forhindring i 
atmosfæren beskrives)

Kategori D:
Beskriver at varmen ikke kan 
komme ud af atmosfæren igen - 
bliver reflekteret ned på Jorden 
igen.

Eksempel på elevbesvarelse i kategori D:

“Drivhuseffekten er det som er med til at gøre 
jorden varmere. På grund af forurening (CO2) kan 
solens stråler ryge igennem atmosfæren og nå 
ned til jorden men strålerne der bliver fanget kan 
ikke komme ud på grund af CO2 i atmosfæren.”



Forklaring på indholdsforståelse 

Kategori E:

Refleksion af solstråling forebygges af 
noget - typisk bruges samme ord for 
kortbølget og langbølget stråling.

Kategori F:

Langbølget og kortbølget betegnes med 
forskellige ord, og at den udgående 
stråling mindskes af noget.

Eksempel på elevbesvarelse i kategori E:

“Drivhuseffekten er med til at gøre, så 
strålingerne fra solen kan komme ind og 
opvarme jorden, men den gøre også at det bliver 
lidt svære for solstrålingerne at forlade jordens 
atmosfære, dette er en god ting, fordi det gøre at 
jordens temperaturer ikke bliver alt for lav. 
Drivhuseffekten virker som et slags ekstra lager 
til atmosfæren, bygget til at holde varmen inde.”



Forklaring  A - G



Sekvensforklaring

Solens stråler 
rammer 

atmosfæren

Nogle stråler 
reflekteres, andre 

gennembryder 
atmosfæren

Andre stråler 
bryder gennem 
atmosfæren ud i 

universet

Nogle stråler der 
rammer jorden 
opvarmer den



Årsagsforklaring

(Øget)
Drivhuseffekt

Regnskovens 
fældes

Stort 
energiforbrug

Stor 
udledning af 

CO2



Konsekvensforklaring

(Øget)
Drivhuseffekt

Vandet stiger

Planter har 
det svært

Det bliver 
varmere på 
jorden



Tekstgenre fordeling



Forklaring drivhuseffekt

Atmosfærisk drivhuseffekt[redigér | redigér wikikode]

Den atmosfæriske drivhuseffekt kendetegnes ved at Jordens atmosfære tillader den kortbølgede solstråling (sollys: 
(lidt UVB), UVA, synligt lys og NIR (0,7–5 µm)) at passere på vej ned til overfladen, hvor den indfangede solstråling 
bliver omdannet til varmeenergi. Denne udsendes af jordens overflade i form af langbølget varmestråling MIR (5–30 
µm) =termisk-IR.[kilde mangler] En del af atmosfæren, de såkaldte drivhusgasser, opfanger og tilbagestråler denne form for 
varmeenergi. Dermed bliver jordens atmosfære og overflade varmere, end den ville være uden en atmosfære med 
drivhusgasser. Typisk bliver der nævnt et tal på -18 °C uden drivhusgasser mod en global gennemsnitstemperatur på 
omtrent +8,5 °C.[kilde mangler]

Omtrent 66% af den samlede drivhuspåvirkning skyldes vanddamp[kilde mangler], altså luftbåret vand og ikke vanddråber i 
skyerne.

Drivhuseffekt er det fænomen, at glasfladerne i et drivhus tillader de kortbølgede solstråler at passere ind i drivhuset, 
men ikke den langbølgede varmestråling at forlade drivhuset, og resultatet bliver, at drivhuset virker som en 
varmefælde.

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Drivhuseffekt

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Drivhuseffekt&veaction=edit&section=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Drivhuseffekt&action=edit&section=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A6re
https://da.wikipedia.org/wiki/Sollys
https://da.wikipedia.org/wiki/UVB
https://da.wikipedia.org/wiki/UVA
https://da.wikipedia.org/wiki/Synligt_lys
https://da.wikipedia.org/wiki/NIR
https://da.wikipedia.org/wiki/MIR_(str%C3%A5ling)
https://da.wikipedia.org/wiki/Termisk-IR
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencer
https://da.wikipedia.org/wiki/Drivhusgas
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencer
https://da.wikipedia.org/wiki/Vanddamp
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencer
https://da.wikipedia.org/wiki/Sky_(meteorologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Glas
https://da.wikipedia.org/wiki/Drivhus
https://da.wikipedia.org/wiki/Solen


Forklaring på drivhuseffekt
Drivhuseffekten. Ordet dækker over atmosfærens evne til at hold på en del af den 
varmeenergi, der kommer fra solen. Man kan sige, at atmosfæren virker som en 
dyne omkring Jorden, Drivhuseffekten findes naturligt på alle planeter med 
atmosfære. Den skydes forekomsten af særlige luftarter. På jorden er vanddamp 
langt den vigtigste luftart for drivhuseffekten. Uden drivhuseffekten havde der 
næppe været det liv på jorden, som vi kender i dag. 

Kilde: Gyldendals små opslagsbøger - GEOGRAFI



Analyse, vurdering, feedback
Drivhuseffekten gør sådan at jorden kan holde på varmen der 
kommer fra varme-stråler. Jeg tror det har noget at gøre med 
ozonlaget. Ozonlaget er en slags filter. Drivhuseffekten er en 
isolerende effekt der kan holde på varmen ligesom et drivhus.

Drivhuseffekten gør at vi ikke brænder på jorden, da den på en 
måde filtrer varmestrålerne.

Gennem de seneste år har jordens temperatur steget.

Når vi producerer CO2 og forurenere på jorden, tror jeg alle de 
stoffer bliver fanget på jorden og opvarmer den.

Analyse, vurdering, 
feedback

Klassifikation/
Sammenhæng/
kohæsion

Hvor mange fagord

Hvor mange 
skriftsprogsaftige ord



Eksempel 1
Drivhuseffekt sker ved at 
drivhusgasser går op i 
asmosfæreren i ozonlaget. 
Ozonlaget er et magnetfælt der 
beskytter os mennesker imod 
uv-stråler. Solens stråler bliver 
reflekteret tilbage ud men gasserne 
holder på dem og spejler sig op og 
ned til jodren hvilket opvarmer 
jodren. co2 er drivhusgasser.



Eksempel 2
Drivhuseffekten er når nogle stråler 
fra solen går igennem ozonlaget og 
nogle af strålerne går op i ozonlaget 
efter det har ramt jorden, og nogen 
af de andre stråler forbliver på jorden



Eksempel 4
Det er et fænomen som virker 
som en varmefælde, hvor de 
kortbølgede solstråler godt kan 
komme ind men de langbølgede 
solstårler ikke kan komme ud 
igen. Atmosfærens evne til at 
holde igen på varmestråling fra 
Jordens overflade.



Eksempel 6
Drivhuseffekten er efterhånden blevet et meget 
almindeligt begreb nu om dage. Det fungerer ligesom et 
drivhus. Varmestrålerne trænger ned gennem glasset, 
men har svært ved at komme ud igen. Sådan fungerer 
det også i vores atmosfære. Vi forbrænder en masse 
fossile brændstoffer ol. hvilket udleder CO2 methan eller 
andre såkaldte drivhusgasser. Dvs gasser der er med til 
at holde på varmen. Det gør at solens varmestråler som 
bliver kaldt langbølgede stråler. De trænger igennem 
atmosfæren rammer jorden, bliver ændret og bouncer 
tilbage som kortbølgede stråler. Her kommer de op mod 
atmosfæren igen, hvor det kun er nogle af strålerne der 
kan komme ud igen.

4

3

1
2



PAUSE



Personal Meaning Mapping (PMM)
En undersøgelsesmetode til kvantificering af begrebslig forståelse i et pre- post-test setup.

Metode til studerendes bachelorprojekter?

Kvantificering

Dataanalyse

Pre- og post-test





Formativ evaluering - diskuter
https://www.youtube.com/watch?v=CyM72lSNFtk

Hvad er det hun gør?

Hvilke fordele er der ved denne form for formativ evaluering?

Hvilke erfaringer har I med formativ evaluering?

https://www.youtube.com/watch?v=CyM72lSNFtk


Kompetencer på baggrund af viden og færdigheder

Holdning

Handling

Vi
de
n

Fæ
rd
ig
he
d



Kompetencer i samspil



Solo taksonomi    Struktureret læringsudbytte



Spørgsmål Progression



Opgave
Formuler en SOLO for din næste undervisningsopgave. Forløb eller aktivitet. 

Præsenter læringsmål og SOlO for resten af gruppen. 

Ret til. 



Kompetenceområd
er/Niveau SOLO Unistruktuelt Multistruktuelt Relationelt Udvidet abstrakt

Undersøgelse

Eleven kan 
gennemføre en 
undersøgelse ved 
hjælp af en 
vejledning

Eleven kan formulere 
en hypotese, 
designe og 
gennemføre en 
undersøgelse

Eleven kan vælge en 
problemstilling, 
formulere en 
passende hypotese, 
designe og 
gennemføre en 
undersøgelse samt 
foretage en analyse

Eleven kan som 
foregående samt 
komme med 
løsningsforslag i 
forhold til 
problemstillingen

Modellering Eleven kan bruge og 
konstruere en model

Eleven kan forholde 
sig kritisk til anvendte 
modeller

Eleven kan behandle 
data med relevante 
modeller og koble 
dem til en 
problemstilling

Eleven kan analysere 
en problemstilling 
ved hjælp af 
repræsentationer og 
modeller og komme 
med løsningsforslag

Perspektivering

Eleven kan beskrive 
naturfaglige forhold 
til den nære og 
fjerne omverden

Eleven kan 
genkende og 
forklare naturfaglige 
forhold til den nære 
og fjerne omverden

Eleven kan vurdere 
naturfaglig viden i 
forhold til anden 
viden samt formulere 
problemstillinger

Eleven kan vurdere 
naturfaglig viden og 
komme med 
problemløsning på 
problemstillinger. 

Kommunikation
Eleven kan 
kommunikere verbalt 
med enkelte fagord

Eleven kan 
kommunikere verbalt 
og skriftligt med 
fagord og 
fagbegreber i 
forhold til kontekst

Eleven kan 
kommunikere, 
herunder forklare, 
diskutere og 
argumentere i et 
nuanceret fagsprog

Eleven kan 
konkludere på 
naturfaglig 
dokumentation i et 
nuanceret fagsprog i 
forhold til kontekst



Astra
Klogpaanaturfag



Vurdering af kompetencer
ASTRA

https://astra.dk/materiale-fra-kurset-vurdering-naturfaglig-kompetence-i-udskolingen



Karakter



Karakter



Karakter



Undersøgelseskompetencer



Modelleringskompetence



Perspektiveringskompetence



Kommunikationskompetence



Evalueringsmetoder
Før efter læsning. Tre kolonnenotater

Fra mindmap til begrebskort. Sæt dem sammen, Hvordan hænger de sammen

Samtale. hvor dybt har de forklaret opstilling. fra model til eksperiment

Meebook selvevaluering

Spørgsmål svar ift elevernes noter. 

Tre/fire begreber. skriv 3 - 9 linjer

Fagbegreber, Forklares til makker

Fysiktjek - i forhold til emnet

Kemi - grundstofferne, symbol. de mest almindelige. sættes evt sammen til stof. Inden man går. Kort. 



Hv-ord/ 
Verber er gjorde kan ville vil

Hvem

Hvad

Hvor

Hvorfor

Hvornår

Hvordan


