
SRP trin 1: NV 
 

 

Fag  
NV er et flerfagligt forløb i grundforløbet. Du møder to forløb i NV. Du møder to forløb i NV, som 

inddrager skolens naturvidenskabelige fag. 

  

Formål og kompetencer  
NV introducerer dig til naturvidenskab og de til naturvidenskabelige metoder. Du får et indblik i de 

forskellige naturvidenskabelige fag, og du hjælpes til at afklare dit studieretningsvalg. 

 

Følgende kompetencer skal trænes i forløbet:  

• Flerfaglighed 
• Metode 
• Mundtlig fremlæggelse  

  

Produkt   
• Løbende skriftlig dokumentation i portfolio samt en afsluttende mundtlig prøve. 

 

Forløbsbeskrivelse og tidsplan (se også Lectio)  
Det samlede forløb varer hele grundforløbet (hvert enkelt delforløb ca. 4 uger) og slutter med en 

intern prøve  i forbindelse med afslutningen af grundforløbet. 

  

  Feedback og den mundtlige fremlæggelse  
  

Forløbet i NV afsluttes med en intern mundtlig prøve, hvor en lærer fra hvert forløb vil være til 

stede.  

Prøvegrundlaget er din portfolio. 

Du skal forberede et mindre oplæg om et af eksperimenterne i det udtrukne fag. Efter dit oplæg 

følger en samtale, hvor der spørges ind til begge forløb. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig 

godt ind i alle fag.  

Du får en karakter, der vil fremgå af dit eksamensbevis og tæller med i dit endelige snit.  

  

Tidsrammen for den mundtlige prøve: 20 min. pr elev. Disse fordeler sig ca. som følger: 

• 3-5 min. oplæg ved eleven. 
• 5 min. dialog om det ene forløb. (F.eks. biologi/kemi) 
• 5 min. dialog om det andet forløb. (F.eks. fysik/naturgeografi) 
• 5 min. til karaktergivning og feedback. 

 

  

Feedback:  

•  Du får en mundtlig feedback til din prøve 
• Din feedback følger skemaet nedenfor, og det er dit ansvar at få skrevet feedbacken ned. Det 

gør du så snart, prøven er slut. 
• Du uploader feedbacken i Teams 

 

  



Feedback-ark:  
Før og efter den mundtlige prøve arbejdes med feedback 
Elev noterer feedback fra den mundtlige prøve straks efter prøven. I første fysiktime efter prøven åbnes 

dokumentet. Husk at koble din fysiklærer på dit SRP-team. 

Gode råd, der kan tages med til fremtidige mundtlige eksamener. 
Eksempelvis angående brug af noter, disponering af tiden, udvælgelse af materiale 
  
  
  
 

 


