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Prøvevejledning 
Naturfag, niveau E  

 

Formål 

At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens naturvidenskabelige kompetence jf. 
formål og mål for faget. 

Mål 

At eleven gennem prøven demonstrerer sin viden, sine færdigheder og holdninger i forhold til 
målene for faget. 

Forudsætning for prøven 

At eleven har deltaget i undervisningen samt har udarbejdet 3 forskellige dispositioner på 
baggrund af en erhvervsfaglig case, som udleveres af skolen. 

Ministeriet udtrækker fagene til de bekendtgjorte prøvehold. 

7 dage før prøveforløbets start offentliggøres det, hvilket grundfag der er udtrukket til prøve.  

Prøveform  

Prøven er individuel og mundtlig. 

Dagen inden første prøvedag, tildeles eleven en erhvervsfaglige case, der indeholder 3-4 
centrale naturfaglige problemstillinger. Deltagelse i denne undervisningsdag er en forudsætning 
for at kunne gå til prøve og der er mødepligt til undervisningen. Eleverne har 6 timer til deres 
rådighed.  

På den baggrund udarbejder eleven 3 udvidede detaljerede dispositioner.  

Eleverne arbejder individuelt eller i grupper og må modtage vejledning hele dagen. 

De detaljerede dispositioner, som eleven afleverer ved undervisningsdagens ophør, er også dem 
som eleven kan eksamineres ud fra.  

Dispositionerne skal afspejle elevens valg af fokuspunkter i casen, samt målene for faget bredt.  

Der skal ligeledes indgå relevante eksperimenter til belysning af fokuspunkterne. 

De tre dispositioner uploades i afleveringsmappe på MOODLE ved dagens afslutning. 

Dispositionerne skal afleveres i PDF format i ét samlet dokument med elevens fulde navn samt 
fødselsdato på. 

Den mundtlige eksamen påbegyndes første hverdag efter caseundervisningsdagen. 

Ved prøvens start skal eleven, ved lodtrækning, trække to af de tre dispositioner og gå til prøve i 
disse. 
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Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven afholdes i slutningen af skoleperioden på grundforløb 2. 

Prøven afvikles over 1 dag. 

• Eleven trækker lod mellem de tre dispositioner og går til prøve i de to udtrukne.  

• Eksamination, hvor eleven fremlægger sin disposition.  
Eleven skal fremdrage væsentlige sider af de behandlede naturfaglige problemstillinger 
og demonstrere kendskab til de naturfaglige områder, der er behandlet i casen.  
Eleven skal kunne relatere problemstillingerne til sit erhvervsfaglige område. 

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget er en erhvervsfaglig case, samt elevens udarbejdede detaljerede 
dispositioner. 

Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. Ved prøven inddrages relevant 
natur- og erhvervsfagligt udstyr. 

Prøveafvikling 

Til eksaminationen afsættes 30 minutter inklusiv votering og karakterfastsættelse. 

Eksaminationen foregår som en samtale mellem eksaminator/censor og elev ud fra elevens 
dispositioner. Eleven fremlægger sit arbejde og inddrager relevant udstyr og dokumentation for 
eksperimenter, udregninger mv. i prøven. 

De første max. 5 minutter afsættes til elevens oplæg. 

Til prøven kan eleven medbringe casen, de udarbejdede dispositioner, grundbogen, relevante 
notater, dokumentationer, udregninger, udstyr mv. 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet.  

Den udarbejdede standardtidsplan følges. Den første elevs eksamination begynder normalt kl. 
8.45. Planen er udarbejdet af uddannelsesleder i samarbejde med elevadministration. 

Bedømmelsesgrundlag 

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål og karakteren for prøven gives på baggrund af en 
helhedsvurdering af elevens mundtlige og praktiske præstation. 

Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad elevens præstation opfylder de faglige mål. 

I bedømmelsen af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende: 

 

Niveau E: 

1. Eleven viser forståelse af enkle naturfaglige begreber og beregninger 

2. Elevens fremlæggelse af sin dokumentation herunder sammenhængen med 

erhvervsfaglighed 

3. Eleven kan forklare eksperimenters formål, udførsel og resultater 

4. Eleven anvender modeller til forklaring af naturfaglige fænomener 
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Bedømmelsesgrundlaget for eksaminationen tager udgangspunkt i Mål 1, 2, 3, 4 og 7 

Mål Niveau E Karakter Bedømmelseskriterier 

Undervisningens mål er at eleven: 

 

1. Forstår naturfaglige begreber og 
modeller og kan forklare 
erhvervsfaglige problemstillinger 
med naturfagligt indhold 

2. Har kendskab til matematiske 
udtryk og kan udføre enkle 
beregninger i sammenhæng med 
det naturfaglige arbejde 

3. Kan arbejde selvstændigt med 
simple eksperimenter 

4. Kan arbejde sikkerhedsmæssigt 
korrekt med udstyr og kemikalier 

5. Kan diskutere fagets betydning for 
den teknologiske udvikling og for 
dets påvirkning af mennesket, 
erhverv og samfund 

6. Kan anvende relevante digitale 
informationskilder og værktøjer 

7. Kan dokumentere og formidle 
resultater af sit arbejde med 
naturfaglige emner 
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• Eleven har en del besværligheder med at kombinere naturfaglige 
begreber med case og/eller praksis. Naturfaglige begreber kunne 
være; de energigivende næringsstoffer, enzymer, syrer og baser, 
mikroorganismer, ergonomi, cellens opbygning 
 

• Eleven fremlægger meget usikkert naturfaglige begreber, og har 
vanskeligt ved overfladisk at redegøre for dem 

 

• Eleven kan overfladisk forklare en forberedt beregning. Beregninger 
kunne være; væskebalance, dosering, kostberegning 

 

• Eleven udfører eller forklarer forsøget meget usikkert, og benytter sig 
ikke af fagbegreber i forbindelse hermed 

 

• Eleven udviser minimal sikkerhed i udførelsen eller beskrivelsen af 
forsøg 

 

• Eleven formår ikke at holde en faglig relevant dialog i gang, selv med 
mange spørgsmål – eleven svarer udelukkende på spørgsmål fra 
eksaminator. Der udvises meget lidt selvstændighed og initiativ 
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• Eleven kan på hensigtsmæssig vis kombinere naturfaglige begreber 
med case og/eller praksis. Naturfaglige begreber kunne være; de 
energigivende næringsstoffer, enzymer, syrer og baser, 
mikroorganismer, ergonomi, cellens opbygning  
 

• Eleven fremlægger med sikkerhed naturfaglige begreber, og kan 
redegøre for dem 

 

• Eleven kan forklare en forberedt beregning og anvende den i forhold 
til case og/eller praksis. Beregninger kunne være; væskebalance, 
dosering, kostberegning 

 

• Eleven udfører eller forklarer med sikkerhed forsøget og kan på en 
hensigtsmæssig måde benytte naturfaglige begreber 

 

• Eleven udviser forståelse for sikkerhed i udførelsen eller 
beskrivelsen af forsøg 

 

• Eleven kan på en klar og sammenhængende måde dokumentere og 
fremlægge resultater af sit arbejde med naturfaglige emner 

 
En del mangler kunne være; 

• Flere glemte fagudtryk hvor eleven senere kan forklare dem med 
støtte 

 

• Flere forkerte anvendte fagudtryk som eleven retter med hjælp 
 

• Huller i viden som eleven med støtte efterfølgende næsten dækker 
 

• Behov for støtte til at finde frem til svar på få spørgsmål eleven ikke 
umiddelbart kan svare på 
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Bedømmelsesgrundlaget for eksaminationen tager udgangspunkt i Mål 1, 2, 3, 4 og 7 

Mål Niveau E Karakter Bedømmelseskriterier 
Undervisningens mål er at eleven: 

 

1. Forstår naturfaglige begreber og 
modeller og kan forklare 
erhvervsfaglige problemstillinger 
med naturfagligt indhold 

2. Har kendskab til matematiske 
udtryk og kan udføre enkle 
beregninger i sammenhæng med 
det naturfaglige arbejde 

3. Kan arbejde selvstændigt med 
simple eksperimenter 

4. Kan arbejde sikkerhedsmæssigt 
korrekt med udstyr og kemikalier 

5. Kan diskutere fagets betydning for 
den teknologiske udvikling og for 
dets påvirkning af mennesket, 
erhverv og samfund 

6. Kan anvende relevante digitale 
informationskilder og værktøjer 

7. Kan dokumentere og formidle 
resultater af sit arbejde med 
naturfaglige emner 
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• Eleven kan selvstændigt og med sikkerhed udvælge relevante 
naturfaglige begreber og kombinere dem med case og/eller praksis. 
Naturfaglige begreber kunne være; de energigivende næringsstoffer, 
enzymer, syrer og baser, mikroorganismer, ergonomi, cellens 
opbygning 
 

• Eleven fremlægger med sikkerhed naturfaglige begreber, og kan 
redegøre for dem på grundig og uddybende vis 

 

• Eleven kan redegøre for beregninger og vurdere dem i forhold til 
case og/eller praksis. Beregninger kunne være; væskebalance, 
dosering, kostberegning 

 

• Eleven udfører eller forklarer sikkert og selvstændigt forsøget, og kan 
ubesværet benytte naturfaglige begreber i forbindelse hermed 

 

• Eleven udviser stor forståelse for sikkerhed i udførelsen eller 
beskrivelsen af forsøg 

 

• Eleven kan på en veldisponeret og overbevisende måde 
dokumentere og fremlægge resultater af sit arbejde med naturfaglige 
emner. 

 
Uvæsentlige mangler kunne være; 

• Et glemt fagudtryk, som eleven senere kan forklare 
 

• Et forkert anvendt fagudtryk som eleven retter med hjælp 
 

• Huller i viden som eleven i dialog efterfølgende dækker 
 

• Et spørgsmål eleven ikke umiddelbart kan svare på, men 
selvstændigt ræsonnere sig frem til. 

 

Votering 

Elevens faglige standpunkt vurderes op imod målene for faget, herunder bedømmes elevens 
evne til at anvende naturfaglig viden til at belyse emner inden for det erhvervsfaglige område. 

Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. 

Prøven bedømmes efter 7-trin-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse. 

Prøvekarakteren erstatter den afgivne standpunktsbedømmelse i faget. 

Eksaminator 

Eksaminator er elevens naturfagslærer og leder af eksaminationen.  

Censor 

Udpeges af skolen eller tildeles ved særlig censur af Børne- og Undervisningsministeriet. 
Censor skal have indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål 

og metoder. Ligeledes skal censor have specifik kompetence inden for et eller flere faglige 
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delområder, som indgår i uddannelsen og have aktuel viden om uddannelsens 

anvendelsesmuligheder. 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. 

Censors funktion i øvrigt, jf. gældende bekendtgørelse. 

Materiale til censor 

Censor skal have tilsendt cases samt oversigt over gennemført undervisning forud for 

prøveafholdelse. 

Omprøve 

Ved en ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. 

En elev kan deltage i samme prøve 2 gange. Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i 
samarbejde med eleven, den vil normalt afvikles inden for 14 dage efter prøven. 

Eleven skal trække lod mellem de samme tre dispositioner, som blev udarbejdet før første 
eksamination. 

Eleven tilbydes vejledning inden omprøve. 

Tidsrammen for omprøven er som ved den ordinære prøve. 
Eksaminator er elevens naturfagsunderviser. Der udpeges en ny censor. 

Ved sygdom 

Hvis eleven på grund af dokumenteret sygdom (her er krav om lægeerklæring) er forhindret i at 
deltage i eller at gennemføre prøven (inkl. caseundervisningen), tilrettelægger skolen i samråd 
med eleven en ny prøve, der foregår efter regler som for den ordinære prøve.  
Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. Prøvetidspunktet fastsættes af skolen. 
 
 

 

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold. 

Kun kommende eksaminatorer og skolens ledelse kan overvære voteringen. 

 

 

 

 


