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Kursus indhold 
Naturfaglige undersøgelsesmetoder er centrale i Fælles Mål og en vigtig del af de kompetenceområder, vi skal 
vurdere eleverne på, inden de forlader 9. klasse. 

Vi skal derfor arbejde med de 5 undersøgelsesmetoder; Observation, Eksperiment, Prøv-dig-frem, Modeller 

samt Søg, spørg og læs. Vi undersøger forskellen på de forskellige metoder og afprøver, analyserer, 
diskuterer og vurderer, hvornår den ene metode bør bruges frem for en anden. Kurset dækker således tre 
af de fire kompetenceområder. Vi vil desuden se på vurderingsredskaber, når kompetenceområderne skal 
vurderes på 7-trins-skalaen.  

Alle metoderne bør bringes i spil i undervisningen lige fra 0. til 9. klasse. Sammen udvikler vi derfor 
progression, der kan bruges i planlægning af skolens naturfaglige strategi. 

Mål 

Du får indblik i undersøgelsesmetoder i naturfag. 

 



Kursus indhold 

Mandag Tirsdag 

Naturfaglige spørgsmål Prøv dig frem 

Observation Skrivning 

Modeller Didaktiske design 

Eksperiment Analyse og progression 

Læsning Præsentation 



Fælles kompetenceområder 

Undersøgelse 

Modellering 

Perspektivering 

Kommunikation 



Vurderingskriterier 
 Eleven prøves i hvor høj grad denne udviser kompetence inden for alle de naturfaglige kompetenceområder ved 
inddragelse af færdigheder og viden til at belyse den selvvalgte naturfaglige problemstilling 
 
Vurder i hvor høj grad eleven kan 
 
●  Kan tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere naturfaglige undersøgelser, herunder ved brug af 

modeller og med relevante perspektiver 
 

●  Kan forklare og begrunde valg af praktiske undersøgelser og modeller 
 

●  Kan forklare sammenhænge mellem praktiske undersøgelser, modeller og naturfaglig teori med udgangspunkt 
i den selvvalgte naturfaglige problemstilling 
 

●  Kan argumentere for naturfaglige forhold og anvende relevant fagterminologi fra både fysik/kemi, biologi, og 
geografi  
 

●  Kan anvise og begrunde relevante handlemuligheder i forhold til den selvvalgte naturfaglige problemstilling 



Undersøgelseskompetence 

Eleven kan …  

●  − formulere en naturfaglig problemstilling, som kan undersøges  
●  − planlægge, hvordan problemstillingen kan undersøges  
●  − opstille forventninger (hypoteser) til undersøgelser  
●  − forklare faserne i en naturvidenskabelig undersøgelse  
●  − udvælge eller selv designe undersøgelser, som kan belyse 

problemstillingen  
●  − anvende relevante undersøgelsesmetoder ved praktisk arbejde  

 



Undersøgelseskompetence 

Eleven kan …  

●  gennemføre en systematisk undersøgelse med observationer, eksempelvis 
med dataopsamling  

●  anvende og redegøre for kontrol af variable ved praktiske undersøgelser  
●  strukturere og formidle undersøgelsesresultater  
●  forholde sig kritisk til sine resultater og kunne redegøre for eventuelle 

fejlkilder  
●  konkludere på sine undersøgelsesresultater, og anvende dem til belysning af 

en problemstilling 



Problemstilling - formulering 

Det kan anbefales at give eleverne et antal hjælpeformuleringer, som 
problemstillingen kan bygges op omkring:  

●  Hvordan kan det være, at …, når …? Og på hvilken måde påvirker det os …? 
•  

●  Hvad er årsagen til, at … sker, når …? Hvilke løsningsforslag kan udvikles for 
at afhjælpe dette? •  

●  Hvordan hænger … sammen med …, hvis …? •  
●  Hvorfor sker der …, når …? Hvad kan årsagen være? Hvem skal gøre hvad? 
●  Er det rigtigt, at …? Hvordan kan det ændres, og hvem vil det have 

konsekvenser for?  



Aktivitet 

Hvad kan vi finde naturvidenskabelige svar på? 

Et spørgsmål på hver post-it 

  



Spørgsmålsprogression 

• Har du lagt 
mærke til? 
• Hvad er det  
• Hvad gør 
den 
• Hvad kan du 
finde inden i 
• Hvad kan du 
se, høre, 
mærke 

Opmærksomheds- 
fokuserende 

• Hvor mange 
• Hvor længe 
• Hvor ofte 

Måle tælle 
• På hvilken 

måde er de ens 
og hvordan 
adskiller de sig.  

Sammenligning 

• Hvad 
sker der 
hvis… 
 

Handling 

• Kan du /I 
finde en 
måde 
hvorpå…. 

Problem- 
fremsættende   



Projekt-trappen 

Søg smart værktøj. Fra FFF - Problemstilling m/ arbejdsspørgsmål 



*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed 

Kompetencer udvikles på 
baggrund af viden og 
færdighed 

Holdning 

Handling 



*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed 

Undersøgelses- 
metoder 





Observation 

Observationer er omhyggelige registreringer af, hvad man sanser. Observationer 
kan involvere alle sanser og kan være forstærket med måleudstyr (kikkert, 
lydoptager, vægt, måle- Evaluering af MetodeLab 15 bånd osv.). I observationer 
skærpes opmærksomheden i jagten på at finde forskelle, ligheder, detaljer og 
mønstre. Observation er en selvstændig undersøgelsesmetode, men indgår også i 
de øvrige undersøgelsesmetoder. 

Morfologiske eller adfærdsmæssige karakter 

 

  



Observation 

Observationer er registreringer af, hvad man sanser. Man kan 
evt. Bruge måleudstyr.  

Man leder efter forskelle, ligheder, detaljer og mønstre 

Data skal organiseres og fortolkes 





Undersøgelse - Observation 



Undersøg med genstand 

Hvilket dyr er det? 

Beskriv dyret så detaljeret som muligt.  

Sig en ting om dyret og send videre i 
rundkredsen.  

Hvordan vil I samle data? 

Hvordan vil I organisere data? 

Vurderingskriterier 
SOLO 

I har observeret dyret med 
egne sanser (flere) 

+  hjælpemidler 

+  inddelt i kategorier 

+  argumentere hvorfor I 
har valgt 
ovenstående 



Aktivitet 
Ordstafet 

Sig ordet på et måleudstyr. Noget der hjælper vores sanser.  

Hvor mange kan I komme op på? 

 Skriftligt. Inddel i kategorier 

 

Design en undersøgelse, hvor I bruger observation som metode. Formuler hypotese.skitser jeres data.  

Eller 

Lav en progression, der viser, hvornår elever skal lære forskelligt måleudstyr.  





Modelleringskompetence 

Eleven kan …  

●  forklare forskel på model og virkelighed  
●  behandle sine undersøgelsesresultater med relevante modeller  
●  reducere kompleksitet og skabe overblik ved hjælp af modeller  
●  påvise og forklare årsagssammenhænge ved hjælp af modeller  
●  forholde sig kritisk til anvendte modeller  
●  benytte relevante symboler og repræsentationer  
●  belyse en problemstilling ved hjælp af repræsentationer og modeller  
●  designe en undersøgelse ud fra en model  
●  anvise ændringsforslag til en model på baggrund af viden fra egne 

undersøgelser 



Model 
 
En model er en forsimplet gengivelse af dele af virkeligheden 
Modellen har en intention der er afhængig af kontekst. 

Der kan 

●  2D eller 3D 
●  forstørret eller formindsket (skala) 
●  Være animeret 
●  Være analogier (Metaforer) 
●  Bruge symboler (Matematiske) 

Eleven skal 
Udvælge, afkode, vurdere, anvende og udvikle modeller. 

 

 
 



Undersøg med model 
Når klokken er 12 i Chad, hvor 
det så morgen og aften? 

 

06:00 

 

 
 
 

18:00 

 

 
 
 
 

Ca. 85 grader  
østlig længde 

Fx NY, Cuba,  
Peru, Chile 

Ca. 100 grader  
vestlig længde 

Bangkok,  
Novosibirsk,  
Vietnam  

Vurderingskriterier 
SOLO 

Et sted fundet 

Flere steder fundet 

Flere steder + 
forklaring 

Flere steder + 
forklaring + 
modellen mangler 











Bedømmelseskriterier 

Anvendelse af modeller 
Eleven bruger og/eller tilpasser forskellige modeller til at vise sammenhænge 
mellem faglige begreber, til at forklare og demonstrere naturvidenskabelige 
principper eller fænomener eller til at underbygge faglige argumenter 

Forståelse af modellering 
Eleven demonstrerer sin viden om naturfaglig modellering og viser de 
begrænsninger og anvendelsesmuligheder, det giver at reducere kompleksibilitet i 
en model 



PAUSE til 12.45 





Eksperiment 
I et eksperiment undersøger man sammenhængen mellem årsag og virkning, ofte 
ud fra hypoteseformuleringen: Jo …. desto …  

I er eksperiment ændre man kun på en variabel samtidig med, at man holder alle 
andre variabler konstante 
 



Undersøgelser - Eksperiment 



Undersøg med eksperiment 

Hvilket jern giver de største sæbebobler? 

Vælg variabel 

Bestem konstante 

Bestem dataindsamling 

Bestem, hvordan I vil præsentere resultat 

Vurderingskriterier SOLO 

I har mindst 3 forskellige jern (Variabler) 

+  I kan formulere fejlkilder 

+  Dokumentation af data er systematiske 

+  Præsentation passer til kontekst 





Kommunikationskompetence 

Eleven kan …  

●  formidle naturfaglige forhold med brug af relevante fagbegreber  
●  anvende relevant kommunikationsform til at formidle om naturfaglige forhold  
●  underbygge argumenter ved brug af relevante naturfaglige begrundelser  
●  målrettet uddrage centralt naturfagligt indhold fra tekster og andre kilder 



Sprogbrugskontinutet 

Hverdagssprog 
Uformelt sprog 
Kontekstbundet sprog 
Tæt på tid og rum 
Konkret 
Handling 
Talesprog 
Erfaringssprog 
 

Fagsprog 
Formelt sprog 

Kontekstreduceret sprog 
Fjernt fra tid og rum 

Abstrakt 
Refleksion 

Skriftsprog 
Videnssprog 



Teksternes fælder 

Semantiske bølger 

 

Nominalisering 

 

Kohæsion Thema/Rehma 

 



Tekstaktiviteter 

•Beretning	
•Instruk-on	
•Informa-on	

•Forklaring	
•Argumenta-on	
 



Undersøg med søg spørg og læs 

Læsning for at lære eller R2L er et sæt strategier, der gør det muligt for lærere at 
støtte alle elever i klassen til at læse og skrive på de niveauer, de har brug for for 
at få succes.  

Strategien varierer afhængigt af elevernes behov, deres niveau, fagområdet og 
den slags tekster, de forventes at læse og skrive. 

 



Wiki - Radioaktivitet 

Radioaktivitet er omdannelse af ustabile atomkerner under udsendelse af 
ioniserende stråling i form af partikler og/eller elektromagnetisk stråling. 
Radioaktivitet er en naturlig proces i naturen, men den udnyttes industrielt og 
teknologisk i en række sammenhænge, herunder kernekraftværker, kernevåben, 
fødevarebestråling, scanning, klinisk behandling og forskning over en bred kam. 
Ioniserende stråling er i visse former skadelig for levende organismer. Den 
ioniserende stråling fra radioaktivitet kan bestå af: alfastråling, betastråling, 
gammastråling, protonstråling eller neutronstråling og den måles i becquerel (Bq). 
Det er dog alfastråling, betastråling samt gammastråling, som man oftest arbejder 
med og støder på i hverdagen. 



Begrebskort 

Brug jeres nøgleord til at skabe et begrebskort, der viser jeres indblik i teksten/det 
faglige felt.  

Vurderingskriterier SOLO 

I har brugt alle ord 

I har forbundet ordene så det giver mening 

I har forbundet ordene med hverdagsord 

I har forbundet ordene med fagord/
begreber 



Wiki - Radioaktivitet 

Radioaktivitet er omdannelse af ustabile atomkerner under udsendelse af 
ioniserende stråling i form af partikler og/eller elektromagnetisk stråling. 
Radioaktivitet er en naturlig proces i naturen, men den udnyttes industrielt og 
teknologisk i en række sammenhænge, herunder kernekraftværker, kernevåben, 
fødevarebestråling, scanning, klinisk behandling og forskning over en bred kam. 
Ioniserende stråling er i visse former skadelig for levende organismer. Den 
ioniserende stråling fra radioaktivitet kan bestå af: alfastråling, betastråling, 
gammastråling, protonstråling eller neutronstråling og den måles i becquerel (Bq). 
Det er dog alfastråling, betastråling samt gammastråling, som man oftest arbejder 
med og støder på i hverdagen. 



Aktivitet 

Find den tekst dine elever skal læse for at kunne forstå et fagligt felt.  

Forbered en R2L 

Afprøv på en makker.  



Beretning 

●  Teksten genfortæller begivenheder for at underholde 
eller informere.  

●  Forløbet i teksten er kronologisk. 
●  Sproget er hverdagsagtigt 
●  Teksten er skrevet i datid. 
●  Der bruges mange tidsangivelser. Fx: Dernæst, 

senere, først, det følgende år, i april, før, endelig 
 



Instruktion 

●  Teksterne beskriver hvordan noget udføres i trinvis rækkefølge. 
●  Teksterne indeholder ofte en liste over ingredienser, materialer eller 

udstyr. 
●  Teksterne indeholder ofte et billede/instruktion. 
●  Der er ofte brugt bydeform 
●  Teksterne indeholder handleverber såsom: skære, slibe, hakke, mærke, 

lægge osv. 
●  Der bruges mange tidsangivelser. Fx: Dernæst, senere, først, det 

følgende år, i april, før, endelig  



Information 

●  Teksterne beskriver hvordan noget ser ud, hvad det 
består af, hvordan det mærkes 

●  Teksten indleder med en kort præsentation 
●  Formålet med teksten er at læseren forestille sig det 

som beskrives 
●  Teksten er skrevet i nutid. 
●  Der bruges ofte mange tillægsord 



Forklaringer 
Sekventiel 
●  Udreder noget kronologisk 
●  En række hændelser der følger som konsekvenser af hinanden 
●  Tekster kan forklare, hvordan hændelserne hænger sammen 
●  Tekster kan forklare hvordan og hvorfor hændelser hænger sammen 

Faktoriel 
●  Teksterne forklarer årsager og sammenhæng. 
●  Teksterne forklarer indholdet i trin 
●  Teksterne forklarer hvorfor og hvordan noget hænger sammen. 
●  Teksterne er skrevet i nutid. 
●  Der bruges mange tidsangivelser. Fx: Dernæst, senere, først, det følgende år, i april, før, endelig 

Årsag 
●  Hvordan en faktor får flere konsekvenser.  
●  Som faktoriel forklaring 

 



Argumentation 



Evaluering - post it 

Det vil jeg afprøve snarest 

Det vil jeg gerne ha mere 
af 

Og så vil jeg lige sige at 

Det forstår jeg ikke helt 





Tak for i dag 
Ses i morgen 

A 


