Tværfaglig Naturfagseksamen

Tværfaglig Eksamensforløb:


Disposition: Gruppen/personen starter med at afleverer en disposition, der belyser hvordan
problemstillingen besvares, og hvordan de vil belyse de 4 naturfaglige kompetencer.



Oplæg: Gruppen/personen holder et lille oplæg/fremlæggelse med udgangspunkt i
dispositionen. Dette oplæg varer ca. 10-15 minutter. Hvis gruppen vil bruge powerpoint (eller
andet) vises dette fra gruppens egen medbragte computer.



Uddybende spørgsmål: Afhængig af gruppens egen disposition bliver gruppen nu præsenteret
for de uddybende spørgsmål som eksaminator har lavet. De uddybende spørgsmål vil være
fordelt således at grupperne kan vise deres evner indenfor modellering, undersøgelse &
perspektivering. Eksaminator og censor bliver forinden enige om, hvor fokus i besvarelsen af de
uddybende spørgsmål skal lægges. Man har herefter tid til at besvare spørgsmålene. I denne
proces må man benytte de tilladte hjælpemidler. Ikke alt er tilladt f.eks. må man ikke google!



Selvstændigt arbejde: Mens gruppen arbejder med at besvare de uddybende spørgsmål
fremlægger en anden gruppe.



Samtalen: I resten af eksaminationen samtaler eksaminator og censor med gruppen om
besvarelsen af de uddybende spørgsmål, samt hvad gruppen i øvrigt har til belysning af deres
problemstilling. Der kan selvfølgelig også opstå spontane spørgsmål undervejs!



Votering: Eksamen afsluttes med at der voterer. Karakteren er individuel og tager
udgangspunkt i de 4 kompetencer: Modellering, Undersøgelse, Perspektivering, Kommunikation.
Elevens faglige viden er også vægtet men er lagt ind i kompetencerne.

Tilladte hjælpemidler: (godkendt af ledelsen på skolen)


Alle de hjælpemidler som fremgår af pensum (bøger, artikler, modeller, simuleringer mm.)



Alle de hjælpemidler som man har anvendt i sit selvstændige arbejde med
problemstillingen/projektet helt op til eksamen.



Ens egen computer.

Ikke tilladte hjælpemidler: (foruden facebook, instagram, snapchat mm)


Google: Søgning af ny viden på internettet er forbudt. Altså alt søgning på søgeportaler.

Hvis en gruppe ønsker at bruge bestemte hjemmesider til eksaminationen skal det stå på en links-liste
gruppen har udfærdiget før eksamen.
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