
 

 

Eksperimenter og forsøg som en 
naturlig del af eksaminationen i de 
naturvidenskabelige fag 



De naturvidenskabelige fag er funderet i eksperimentet som belæg 

for den teoretiske del af fagene fysik, kemi, biologi m.m. Det er 

derfor en naturlig del af den daglige undervisning at arbejde med 

eksperimenter og praktiske undersøgelser. I eksamenssituationen 

bør eksperimentet også indgå på samme måde, men det er ikke 

altid tilfældet. Hvordan kan vi styrke dén del? 

 

Jeg kommer fra en SOSU skole - hvor kommer I fra? 

 



Hvilke forudsætninger skal der til for at vi kan arbejde med forsøg i 

eksamenssituationen? 

 

Hvilke eksperimenter arbejder du med i den daglige undervisning? 

 

Min oplevelse af at eksperimenter som en del af eksamen er, at det 

løsner op på situationen og giver eleven mulighed for at samtale 

bredere om emnet på et praktisk teoretisk grundlag.                                                                     



Som eksaminator får jeg gode muligheder for at spørge fagligt ind 

til emnet ved at kunne arbejde sammen med eleven i 

eksperimentet: 

 

Hvilke delelementer af eksperimenterne fra jeres daglige 

undervisning kan anvendes i eksamenssituationen? 

 



Hvordan skal det gøres rent praktisk? 

 

• Det er ikke meningen man skal opstille forsøg fra bunden og gennemføre lange serier af 

målinger som en del af prøven.                                                                                                                      

• Klargør forsøgsøer med udvalg af udstyr til enkle delelementer af forsøg. 

• Opstil konkrete opstillinger der står klar til at kunne arbejdes med og samtales ud fra 

• Keep it simple og lettilgængeligt. 



Eksempler på eksperimenter jeg synes kan anvendes som en aktiv 

del af eksamen. 

 

• Der er mange enkle forsøg om bølger og fænomenerne lyd og lys der er nemme at sætte i en 

erhvervsfaglig kontekst 

• Elektrolyse - Kemi ioner sammen det Periodiske System 

• Dyrkning af mikroorganismer kan være forberedt 

• Osmose- og diffusionsforsøg 

• Tonegenerator til beskrivelse af frekvens og amplitude 

• Måling og fejlfinding på elektriske kredsløb 


