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Kvikguide til forsøg

Naturfag
Undersøgende eller visende forsøg?

Visende: Dit forsøg viser et fænomen.
Fx: ”Saltvand er tungere end ferskvand”
- Saltvand (farvet blåt) puttes ned i ferskvand og man kan se at det ligger sig på bunden af
glasset. Forsøget viser at saltvand er tungere end ferskvand!
Du kan bruge et visende forsøg, ligesom du ville bruge en model.
Dvs. Du kan lave forsøget til fremlæggelsen og forklare om fænomenet.
- Hvad er de faglige forklaringer på forsøgsresultatet?
- Hvad har fænomenet med din problemstilling at gøre?

Undersøgende: Dit forsøg undersøger et fænomen.
Fx: ”Saltvands massefylde”
- Forskellig koncentrationer af saltvand (farvet blåt) puttes ned i ferskvand og det registreres om det lægger sig på
bunden af glasset. Forsøget undersøger ved hvilken saltkoncentration saltvand bliver tungere end ferskvand.

Man kan lave et visende forsøg om til et undersøgende forsøg!


Se på hvilke variable, der er i forsøget og find ud af hvordan du kunne undersøge dem.

Fx:
Vis simpel induktion

Solcellen laver strøm

Undersøgelse af vindingtallets indflydelse på mængden af produceret volt.

Undersøg ved hvilken vinkel laver solcellen mest strøm?
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Naturvidenskabelig metode
FORSØGSDESIGN:
Hvilket fænomen vil dit forsøg undersøge?
Fx: Hvor meget salt skal der til før…. Eller: Hvilken vingeform er mest effektiv….
Hvordan skal forsøget være designet for at undersøge fænomenet:
 Hvad er variablerne i forsøget? - og hvordan kontrollere du dem?
 Er der brug for et kontrolforsøg?
 Hvordan skal resultatet registreres?
Fx: foto/video/data-logger/voltmeter/skema/kurve/diagram…
 Hvilke Materialer skal du bruge til dit forsøg?
HUSK - At kunne argumentere for sit forsøgsdesign i fremlæggelsen er en vigtig del af
undersøgelseskompetencen!!
HYPOTESE:
En hypotese er dit ”gæt” på hvad der kommer til at ske i forsøget!
Fx: Vores hypotese er: - i det glas uden tilsat salt vil myggelarverne overleve og i det glas med
10% salt vil myggelarverne dø …
Du skal ikke skrive, hvorfor du tror det kommer til at ske!
GENNEMFØRSEL AF FORSØGET:
Vær omhyggelig med forsøgsopstillingen!
Vær så præcis som muligt i dataindsamlingen!
Juster gerne dit forsøgsdesign undervejs, hvis det giver mening!
RESULTAT BEHANDLING:
Analyse af resultatet:
 Hvad siger resultatet om fænomenet du har undersøgt?
 Passede det med din hypotese?
 Hvis ikke - hvilke grunde kunne der være?
 Hvilke fejlkilder var der og hvor stor en indflydelse havde de?
 Hvordan hænger resultatet sammen med dit projekts problemstilling?
Analysen af resultatet er den vigtigste del af undersøgelsen!

Analyse af modeller

Naturfag

Hvad viser modellen overordnet set?
Ex:
- Denne model viser sammenhængen imellem lineær
og cirkulær økonomi.

Overblik:

- Denne model viser drivhuseffekten som har
betydning for jordens klima.
Beskrivelse:
Hvad er det?
Ex:
- Her knuses malmen… her varmes den op … her
renses den…
Pas på! - Beskrivelse uden analyse er det laveste
faglige niveau!

Analyser delene:

Analyse:
Modeller bruger ofte ”symboler” der repræsenterer
noget. Symboler kan være fx pile, tegninger, farver,
former, kemiske symboler eller grafer/diagrammer…
forklar deres betydning!
Ex:
-Koen her i modellen repræsenterer ”landbrugsdyr”
generelt.
- Her betyder pilen ”vandet i havet fordamper”.
- De grønne rør er dem med biomassen og de gule er
dem med biogassen i.

Hvad repræsenterer de?
Forklar begreber/fænomener!
Hvilke processer?
Hvilke sammenhænge?

Begreber/processer den står på en model skal
forklares:
- Fortætning er en proces, der sker når vandet i luften
bliver koldere og samler sig i dråber…
Sammenhæng:
- Nedbørsmængden afhænger derfor af hvor
bjergkæden er placeret og vindforholdene i området.

Sammenhæng med problemstilling:

Problemstilling

Ex:
- Modellen viser at ... det er en vigtig faktor ift.
problemstillingen fordi…
- Det kredsløb vi kan se på modellen … er interessant
ift. problemstillingen fordi…
- Som vi kunne se på modellen… er der en
sammenhæng imellem … og … det har betydning ift.
problemstillingen fordi…
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HJÆLPEARK - til modelanalyse:

Inden du er klar til at filme, skal du have styr på hvad du skal sige!
 Overblik - hvad er det en model af?
 Hvor vil du begynde? - overvej hvor det er mest logisk at starte!
Skriv alle delene ned.
 Find ud af hvad skal der siges om hver enkelt del.
 Skriv stikord ud for hver del.
ANALYSE:
 Farver/figurer/tegninger.
o Hvad symboliserer modellens brug af farver/figurer?
o Hvad repræsenterer tegningerne?
 Pilene.
o Hvad betyder hver enkelt pil? (Pile står tit for processer - forklar
processerne.)
 Fagord/begreber.
o Find ud af om det er en ”navn” eller en proces!
o Beskriv hvad fagordet er navnet på eller beskriv processen ordet
dækker over.
 Kemiske formler.
o Hvilke atomer indgår? (særlige bindinger?)
o Navne (kun på de vigtige!)
o Kemiske reaktioner (reaktionsskemaer)
 Sammenhænge.
o Hvad er afhængigt af hvad?
o Hvordan hænger det sammen med Problemstillingen?

Naturfagsprøven

Gruppe:
fællesfagligt tema:

Disposition

Kongevejens Skole

Klasse: 9.
Vores tema:

Vores problemstilling:

Plan for fremlæggelse:

Modeller
Liste over alle modellerne i
oplægget….

Undersøgelser
Kort beskrivelse af 1 - 2 forsøg...

