Observationskompetencen
You see, but you do not observe
Sherlock Holmes, A Scandal in Bohemia

Hvem er jeg?
• Helle Kruse Krossá
• Uddannet lærer fra Skårup seminarium i 2008
• Undervist på grunduddannelsen i 11 år (Antvorskov skole i Slagelse,
Nordborg slots efterskole, Broskolen Årslev)
• Master i naturfagsundervisning
• Underviser på læreruddannelsen i Odense i fysik/kemi og natur/teknologi

Meget praktisk arbejde er relativt ineffektivt, fordi læreren
undervurderer, hvilken udfordring det er for eleverne at få
deres observationer til at give mening
(Millar, 2009)

You see, but you do not observe.
(Sherlock Holmes, A Scandal in Bohemia)

When observations are disconnected from disciplinary
contexts, we see but we do not observe.
(Eberbach & Crowley, 2009)

Hvad kræver det at observere?
• Man ser ofte observation, som en
hverdagskompetence, som blot
kræver at man kan iagttage og
beskrive overfladen
• Når observationer er afskåret fra
disciplinær kontekst, så ser man,
man observerer ikke
• At lære at observere videnskabeligt,
kræver en sammenhæng mellem
viden, teori og praksis.
(Eberbach & Crowley, 2009)
(Trumbull, Bonney&Gruden-Schuck,2005)

4 essentielle faktorer der skal trænes for at elevers
observation går i retning mod en videnskabelig
observation
•

Iagttagelse (Sanselige og kognitive oplevelser)

•

Forventninger (Forhåndsviden og hypoteser)

•

Observationsskemaer

•

Indsats (engagement)

Hverdagsobservation

(Eberbach & Crowley, 2009)

Transition

Videnskabelig observation

Undersøgelsesspørgsmål

På hvilken måde hjælpes elevernes observationskompetencer i kemi i
retning af videnskabelige observationer gennem en undersøgelsesbasseret
tilgang til undervisningen?

(Krossá & Petersen, 2019)

Hvor ser vi udfordringerne henne i
kemiundervisningen?
Hvor er det en udfordring at eleverne kun ”ser” og ikke observerer?

Fra biologi til kemi – kemiens tre niveauer

(Ringnes & Hannisdal, 2014)

Videnskabelig observation som bindeled mellem
teori og praksis

(Krossá, 2016)

Eksempler fra praksis
Fra lukkede til åbne undersøgelser

Neutralisation
Undersøgelse

Undersøgelse

I skal i dette forsøg prøve at neutralisere en syre ved hjælp af en base.

I skal i dette forsøg undersøge hvilket stof, som dannes under
neutralisationen.

Teori (forhåndsviden)

Fremgangsmåde

Hvilke ioner består saltsyre og natriumhydroxid af?

-

Hæld den neutraliserede væske over i porcelænsskålen
inddamp opløsningen over bunsenbrænderen

Ved hvilken pH-værdi skifter bromthymolblåt farve?

Materiale
-

Magnetomrører med omrørermagnet
Saltsyre 1 M
Natriumhydroxid 1M
kolbe
Bromthymolblåt
Sikkerhedsbriller
Gasbrænder
Porcelænsskål

Fremgangsmåde
-

Start med at hælde 5mL saltsyre op i et bægerglas.
Put en omrørermagnet ned i kolben og start omrøring
Tilsæt 5 dråber af indikatoren bromthymolblåt
Begynd at tilsætte natriumhydroxid dråbe for dråbe
Stop når pH-værdien er 7

Iagttagelse
Hvad sker der? (hvad kan du se?)
Hvilket stof vil du gætte på det er?

Konklusion (teori)
Skriv reaktionen ( først på ionform)

HCL + NaOH ->

->

Iagttagelse
Hvad sker der under forsøget? (hvad kan du se?)
Teori: Hvad er forholdet mellem OH- og H+ ioner, når opløsningen er
neutral?

(Krossá, 2016)

Alkohol – gæringsforsøg og destillation
• Undersøgelsesspørgsmål – kontrol af variable
• Hvem kan lave den bedst mulige alkohol?
• Hvordan vurderes det?
• Observationsskemaer

Jorden ressourcer
•

I skal nu i gang med et længere projekt om
jordens ressourcer. I skal her i grupper på 34elever vælge en resurse, som I gerne vil
undersøge nærmere. I skal selv finde
baggrundsviden omkring jeres resurse.

•

Derefter er der to underopgaver:

•

Forskerdelen: I skal lave et arbejdsspørgsmål,
hvor I ved hjælp af et eget designet
undersøgelse, vil undersøge noget indenfor
jeres emne og derefter hver for sig skrive en
rapport til.

•

Industridelen: I skal her tænke på en innovativ
løsning på et problem eller udfordring,som
industrien kan have, når de udnytter jeres
resurse. Denne opgave skal løses
vha.programmering.

Deadlines: Tirsdag d. 5 april skal I:

•
•

Fremlægge jeres projekt under speeddating
Aflevere jeres individuelle kemirapporter

Medbring:

Beskrivelse af undersøgelsesdesign på en A4-side
Et grafisk design over jeres resultater
Enten det konkrete forsøg undersøgelse en kort
videooptagelse af undersøgelsen
Jeres innovative løsning

(Krossá, 2016)

Evalueringsskema [1/3]
Hverdagsobservationer

Transition

Udvælgelse af teori

Eleven har svært ved at udvælge/
udvælger ikke den relevante
forudgående teori.

Eleven udvælger noget relevant teori,
men er ufuldstændigt

Er god til at udvælge den
teori, som er relevant i den
aktuelle undersøgelse.

Generel naturfaglig
viden

Eleven har ikke opnået/viser ikke en
tilstrækkelig domæneviden

Eleven viser en vis grad for opnået
domæneviden

Eleven udviser en stor
domæneviden

Fagspecifik kemisk viden

Eleven har ikke opnået en
tilstrækkelig disciplinærviden

Eleven viser en vis grad for opnået
disciplinærviden.

Eleven udviser en stor
disciplinærviden

Eleven begrunder ikke sin hypotese
eller er valgt ud fra egen
hverdagsforestilling

Elevens begrundelse for en
hypotese er meget kortfattet. Og/eller
Elevens hypotese er valgt ud fra en
blanding af hverdagsforestillinger og
videnskabelige forklaringer.

Kan lave hypoteser, som er
velbegrundede ud fra
videnskabelige forklaringer

Har forventninger til hvad der skal
iagttages

Der er en god
overensstemmelse mellem
hypotese, forventninger til
observationer og
konklusion

Forventninger

Hypotesedannelse

Forventninger til
iagttagelse

(Krossá & Petersen, 2019)

Eleven har ingen eller få
forventninger til hvad der skal
iagttages

Videnskabelige
observationer

Evalueringsskema [2/3]
Hverdagsobservationer

Transition

Detaljer

Ser kun de store eller ingen
ændringer som sker under et
forsøg

Begynder at iagttage flere detaljer
under forsøget.

Iagttager meget detaljeret.

Relevans

Kan ikke skelne mellem det som er
relevant at iagttage og det som
ikke er relevant

Ser efter relevante kendetegn.

Ser og beskriver det
relevante i forsøgene.

Fagtermer og
repræsentations-former

Navngiver ikke eller kun få
elementer af det iagttagede, men
det giver ikke et samlet overblik.

Bruger og beskriver det iagttagede
med fagtermer.

Bruger og beskriver det
iagttagede med fagtermer
på flere niveauer. (kemiens
3 niveauer)

Kategorisering

Grupperer ikke det iagttagede efter
forskellige kategorier

Grupperer det iagttagede efter
forskellige kategorier

Grupperer observationer i
mindre størrelser.

Iagttagelse og
forhåndsviden

Forbinder ikke det iagttagede med
elevens forhåndsviden

Forbinder det iagttagede med
elevens forhåndsviden.

Forbinder det iagttagede,
med den teoretiske
baggrund.

Mønstre og sammenhænge

lægger ikke mærke til forskellige
mønstre og sammenhænge i det
iagttagede

lægger mærke til enkle mønstre og
sammenhænge i det iagttagede

Lægger mærke til forskellige
mønstre og sammenhænge i
det iagttagede.

Iagttagelse

(Krossá & Petersen, 2019)

Videnskabelige
observationer

Evalueringsskema [3/3]
Hverdagsobservationer

Transition

Kun enkle eller ingen data er
nedskrevet.

Data er samlet og nedskrevet, men
uden disciplinære retningslinjer.

Behandling af resultater

Der er ingen behandling af
resultaterne

Organiserer og analyserer data, men
begrunder det ikke ud fra teoretisk
viden

Organiserer og analyserer
data ud fra teori.

Ny viden

Eleven kommer ikke frem til ny
viden.

Kommer frem til ny viden, men
argumenterer ikke fyldestgørende
for det.

Kan argumentere for og
kommer frem til ny
teoretisk viden.

Observationsskemaer
Konklusion

Videnskabelige
observationer
Indsamler og nedskriver
data ud fra disciplinære
rammer.

Repræsentationsformer

Eleven anvender ingen eller få
repræsentationsformer

Eleven anvender
repræsentationsformer.

Anvender
repræsentationsformer til
at forklare hvad der er
kommet frem til fx.
reaktionsligninger.

Besvaret hypotese

Eleven konkluderer ikke ud fra
hypotese

Eleven har svært ved at konkluderer
ud fra hypotese

Eleven konkluderer ud fra
hypotese

Validering

Eleven sammenligner ikke egne data
med andres

Elevens sammenligner data med
andres

Eleven sammenligner og
vurderer egne data med
den etablerede videnskab.

(Krossá & Petersen, 2019)

Kan dette anvendes til de andre
naturfag?
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