
Opsamling pa  spørgsma l fra webinar om 
den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi 

Spørgsmålene er forkortede, samskrevet og kategoriserede 

Uddybende spørgsmål 

Hvad er de uddybende spørgsmåls 
funktion? 
 
 
 
 
Skal der formuleres uddybende 
spørgsmål til alle fire 
kompetenceområder? 

De uddybende spørgsmål skal give eleverne mulighed for at 
udvise naturfaglig kompetence i en for dem ukendt kontekst. 
De uddybende spørgsmål skal endvidere kvalificere 
vurderingsgrundlaget for lærere og censorer til den fælles prøve 
i fysik/kemi, biologi og geografi.  
 
De uddybende spørgsmål skal rette sig imod de fire 
kompetenceområder, og give eksaminator og censor mulighed 
for under prøven at vælge et spørgsmål inden for det 
kompetenceområde, hvor de vurderer, at eleven/eleverne har 
størst behov for at vise yderligere kompetence. 

Opgivelser, problemstillinger og tilhørende arbejdsspørgsmål 

Er der et krav om, at man skal sende 
læringsmål til censor? 

Nej, der er ingen krav om at man skal sende læringsmål til 
censor, men det kan være en god måde at formidle 
sammenhængen mellem opgivelsernes indhold og Fælles Mål. 

Når eleverne har trukket deres 
fællesfaglige fokusområde, skal deres 
”opgave” så afleveres slut april? 

Eleverne skal, som sådan, ikke aflevere en ”opgave”, men de 
skal dog aflevere deres naturfaglige problemstilling med 
tilhørende arbejdsspørgsmål på maksimalt en A4 side, som skal 
godkendes af læreren/lærerne, inden de skal sende det samlede 
materiale til censor. 
 
Det anbefales ikke at godkende elevernes naturfaglige 
problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål fra fysik/kemi, 
biologi og geografi for tidligt, da eleverne kan have behov for at 
justere problemstilling, når de efter et stykke tid har arbejdet 
med og undersøgt det valgte fællesfaglige fokusområde. 
 
Opgivelser og uddybende spørgsmål samt elevernes lodtrukne 
fokusområder, deres naturfaglige problemstillinger og 
arbejdsspørgsmål sendes sammen med eksaminationssted og 
elev-/gruppeliste med tidspunkter, så censor modtager 
materialet senest 14 dage før prøveafholdelsen. 
Det er en forudsætning for, at eleverne kan gå til prøve, at der 
er afleveret en godkendt naturfaglig problemstilling med 
tilhørende arbejdsspørgsmål fra fysik/kemi, biologi og geografi. 

Fællesfaglige forløb og fokusområder 



Nogle skoler kan have svært ved at nå 
fire fællesfaglige forløb på et år, og 
det gælder særligt efterskoler, der kun 
har eleverne i et år. Kan de få 
dispensation til kun at opgive tre 
fællesfaglige fokusområder? 

Der gælder her de samme regler for efterskoler, som for alle 
andre skoler. Eleverne må her ikke stilles anderledes, og skal i 
begyndelsen af april måned kunne trække mellem fire 
fællesfaglige fokusområder. Skolerne må derfor organisere 
undervisningen, så det bliver muligt at gennemføre fire 
fællesfaglige forløb. 

Gælder der samme regler for 
specialområdet, hvor der findes elever 
med meget forskellig baggrund? Skal 
eleverne har været gennem 6 
fællesfaglige forløb, og skal de kunne 
trække mellem fire fællesfaglige 
fokusområder. 
 

Kravene til prøven er som udgangspunkt de samme for alle 
elever. Er der behov for at afvige fra kravene, afhænger det helt 
af elevernes specifikke funktionsnedsættelser. Det er 
skolelederen, der afgør om eleverne skal gå til prøve efter 
almindelige vilkår, eller de skal til prøve efter særlige vilkår jfr. 
Prøvebekendtgørelsens § 28-32, eller helt fritages for prøve jfr. 
Prøvebekendtgørelsens § 33-39. 

Kan eleverne trække et eller flere 
fællesfaglige fokusområder fra 
undervisningen i 7. klasse til prøven? 
 

Man kan ikke vælge fællesfaglige fokusområder, der har været 
arbejdet med i 7. klasse. I fagbilaget til prøvebekendtgørelsen 
står der under punkt 4.4 ” Opgivelserne skal repræsentere stof 
fra 9. klassetrin og kan omfatte stof fra 8. klassetrin.” 

De fællesfaglige fokusområder kan 
ofte overlappe hinanden. Må eleverne 
arbejde med stof fra et andet 
fokusområde, end det de har trukket, 
hvis de fx har arbejdet med gødning 
og udvaskning under ” Produktion 
med bæredygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget” og trækker 
”Drikkevandsforsyning for fremtidige 
Generationer.” 

Hvis den naturfaglige problemstilling og tilhørende 
arbejdsspørgsmål kan relateres til det lodtrukne fællesfaglige 
fokusområde, er det ikke noget problem, at eleverne arbejder 
med indholdsområder, der grænser op til eller overlapper 
områder fra andre fællesfaglige fokusområder. 

Vurdering af naturfaglig kompetence 

Skal der være modeller og 
undersøgelser fra alle tre naturfag? 

Såfremt det er muligt kan det være fornuftigt, men der ikke 
noget specifikt krav om, at eleverne skal anvende/fremstille 
modeller og gennemføre undersøgelser fra alle tre naturfag til 
prøven. Hvis bedømmeren skal kunne ”vurdere eleverne i 
forhold til de naturfaglige kompetenceområder - undersøgelse, 
modellering, perspektivering og kommunikation – med 
anvendelse af relevant fagspecifikt indhold fra fysik/kemi, 
biologi og geografi i forhold til den aktuelle naturfaglige 
problemstilling” (prøvevejledningen s. 29), så står eleverne dog 
noget bedre, hvis de viser naturfaglig kompetence ud fra 
indhold, der breder sig over alle naturfagene. 

Indgår plancher, statistikker m.v. 
under modellering 

Plancher og i nogle tilfælde statistikker kan (når de er omsat til 
modeller, fx diagrammer) indgå under modellering, sammen 
med fx rumlige modeller, analogier, matematiske 
sammenhænge, tegninger, animationer og 
computersimuleringer. Plancher og statistikker kan også indgå i 
andre kompetenceområder, fx undersøgelse, perspektivering og 
kommunikation. 

 
 

 



 
 
 
 

 

Organisering af prøven 

Hvis næsten alle grupper har trukket 
samme fællesfaglige fokusområde, vil 
det så være muligt, at to grupper er til 
prøve samtidigt i samme 
fokusområde. 

Som udgangspunkt organiserer man det sådan, at der ikke er to 
grupper til prøve i samme fællesfaglige fokusområde samtidigt. 
Har trækningen resulteret i en skæv fordeling, hvor mange har 
trukket samme fællesfaglige fokusområde, vil det være muligt 
for to eller flere grupper at gå til prøve samtidigt i samme 
fokusområde. 

Har man kun en elev til prøve, skal 
prøven så vare 2 timer? 

Prøven varer 2 timer, også i de tilfælde hvor man kun har en 
elev til prøve. Man skal dog være opmærksom på at eleven ikke 
stilles anderledes end andre elever, til samme prøveform. Det 
betyder, at eleven skal have mulighed for at forberede 
undersøgelser, og planlægge sine svar på uddybende spørgsmål. 
Eksaminator og censor skal derfor i perioder trække sig tilbage 
og give plads til denne forberedelse. Ligesom hvis der var andre 
grupper i lokalet. 

Hvor mange må være til prøve, hvis 
alle arbejder alene? 

Der må være op til 6 elever ad gangen til den fælles 
naturfagsprøve. Det betyder, at man i princippet kunne have 6 
enkeltgrupper til prøve på samme tid. Vi anbefaler dog ikke at 
man har mere end 4 grupper til prøve på samme tid, da det vil 
være meget svært at eksaminere, kontrollere sikkerhed med 
praktiske undersøgelser, samt vurdere eleverne faglige niveau, 
hvis der er mere end 4 grupper til prøve på samme tid. 

Er det et problem hvis både lærere og 
censor begge er geografilærere, og 
kun har undervisningskompetence i 
geografi. 
 

Det er skolelederens ansvar at sørge for, at lærer(e) og censor 
tilsammen har undervisningskompetence i biologi, fysik/kemi og 
geografi. Derfor kan de ikke kun dække et eller to af fagene 
tilsammen. 

Betyder undervisningskompetence at 
lærerens skal have linjefagsuddannet i 
faget, eller blot er underviser i faget? 

Der er ikke krav om at lærere eller censorer er 
linjefagsuddannet. Det er skolelederen, der vurderer, om deres 
lærerne har undervisningskompetence i de pågældende fag. 

Skal biologilæreren blive væk, hvis 
censor er biologilærer? 

Det kan faktisk være en fordel for bedømmelsen, og i 
særdeleshed for arbejdet med egne klasser fremadrettet, hvis 
lærere og censor dækker samme eller flere fag. Det er dog en 
ressourcevurdering, som skolelederen må træffe. 

Er det et problem, hvis vi er tre lærere 
plus en censor? 

Det vil vi ikke anbefale. Tre lærere, der spiller en aktiv rolle ved 
prøven, kan virke overvældende for nogle elever. Vi vurderer, at 
fire voksne på en gang vil være for voldsomt for nogle elever. 
 

Hjælpemidler 

Må eleverne under prøven søge viden 
i fagportalerne, hvis de har adgang til 
fagportalerne? 

Eleverne må benytte alle specifikke hjælpemidler, der har været 
anvendt i undervisningen. Undervisningen forstås her som, 
undervisningen i naturfagene inklusiv elevernes selvstændig 
forberedelse helt frem til prøven. Det er blevet præciseret, at 
hjælpemidler kun må tilgås via internettet, hvis de ikke kan 



medbringes eller opbevares lokalt. Skolens leder har en 
forpligtelse til at undersøge, hvorvidt hjælpemidlet kan 
downloades til elevens pc eller lignende eller medbringes, inden 
at der gives tilladelse til at tilgå hjælpemidlet via internettet. Det 
er desuden blevet præciseret, at elever ikke må anvende 
internettet til at få adgang til ny viden i prøvesituationen. Har 
eleverne benyttet en bestemt fagportal, bør de derfor også 
under prøven have adgang til de områder af protalen, der har 
været anvendt i undervisningen. 
 

 

 


