
Beskrivelse af toårigt forsøg med fælles prøve i fysik/kemi og tilbudsfaget naturfag i 10. klasse 
(igangsættes i skoleåret 2015/16) 
 
1. Formål 
Formålet med forsøget er at afklare, om man kan opnå de samme positive effekter med en fælles 
naturfagsprøve i 10. klasse som forventes af 9.-klasseprøven. 
 
2. Forsøgsbeskrivelse 
For at deltage i forsøget forudsættes det, at skolen tilbyder undervisning i naturfag, og at eleverne som 
en del af forsøget kan vælge at aflægge fælles prøve i fysik/kemi og naturfag. Prøveformen udformes 
som den fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.  
 
Prøvens form: 
Den fælles prøve i fysik/kemi og tilbudsfaget naturfag tilrettelægges som en praktisk-mundtlig prøve. 
Eleverne kan vælge, om prøven aflægges individuelt eller i grupper af 2-3 elever med individuel 
bedømmelse. Forberedelsen til prøven finder sted i den sidste del af undervisningen op til 
prøveterminen med lærervejledning. Eleverne trækker et fællesfagligt fokusområde, som har været 
behandlet i undervisningen. Eleverne udarbejder inden for det fællesfaglige fokusområde en selvvalgt 
naturfaglig problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål fra de to fag. Den naturfaglige 
problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål danner grundlag for eksaminationen. 
 
Vurderingskriterier:  
Eleverne prøves i hvor høj grad, at de kan udvise kompetence inden for fagenes kompetenceområder 
(de naturfaglige kompetencer) samt færdigheder og viden om naturfaglige forhold, hvor relevante 
elementer fra de enkelte naturfag anvendes til at belyse den naturfaglige problemstilling. Der vil blive 
lagt vægt på anvendelsen af naturfaglige arbejdsmetoder og tankegange fx i forbindelse med systematisk 
arbejde med modellering i naturfagene og praktisk og undersøgende arbejde i laboratoriet. 
 
Evaluering: 
Forsøget evalueres i skoleåret 2017/2018 som en del af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til 
initiativ 4. 

 
Ved tilmelding forpligter skolen sig til at gennemføre forsøg med fælles prøve i fysik/kemi og 
tilbudsfaget naturfag og til at deltage i en evaluering af forsøget. 
 
Tilmelding til forsøget sker ved at sende en mail til fp@stukuvm.dk. I emnefeltet angives forsøgets 
navn. Mailen skal indeholde følgende oplysninger: 

 
- Skolenavn og institutionsnummer 
- Klassebetegnelse 
- Antal elever 
- Kontaktperson 

 
 
Tilmeldingsfrist: Den 17. december 2015. 
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