
Scienceoplevelser for børn og unge i hele Danmark i uge 39

Velkommen til SPOR 2

● Se det nye 
Naturvidenskabsfestival.dk

● Søg Festivalpuljen inden 10. maj

● Følg festivalen på Facebook

● Tilmeld dig Astras nyhedsbrev og få 
inspiration til Naturvidenskabsfestival 

● Besøg Astras messestand

● Del dine oplevelser på #BBDK22



*Det nationale naturfagscenter
Lene Christensen og Christina Frausing Binau

Fire typer undersøgelser i 
naturfag

Eksperimenter, hands-on, forsøg, praktisk arbejde…

Hvad kan vi forstå vi ved ‘undersøgelser i naturfag’ blandt 
naturfagslærere i grundskolen?



● Frygten for F-ordet!
● Praktisk problem med selv at skelne
● Modigt bud i mangel af bedre

Hvorfor?

The BIG why
● Merværdi for eleverne (som genrer i 

dansk): Tydelighed

Ud fra hvad?



Forståelsesramme 

Undersøgelse (at undersøge) = at finde ud af noget
noget elever gør

Naturfaglig undersøgelse (at undersøge naturfagligt) = at finde ud af noget ved 
hjælp af naturfaglige undersøgelsestyper og -teknikker,                                        

som bygger på praktisk arbejde
noget elever gør i naturfag

------------------------------------------------------------------

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning = en måde at designe undervisning 
på, der giver elevers undersøgelser en central rolle

noget læreren tilrettelægger ud fra

 

Motivation i naturfagsundervisning



Undersøgelseslokationer



Teknikker kan benyttes i alle 
undersøgelser



Dagens første 
opgave

Hvilken undersøgelse har              
du i tankerne?

● Titel på undersøgelse
● Stikord: Hvad skulle eleverne?

Hjertedissektion

Eleverne skulle finde 
ud af, hvordan hjertet 
ser ud indeni og ud 
fra det stille 
spørgsmål, de ville 
undersøge nærmere



Fire typer naturfaglige undersøgelser

 

Praktisk arbejde
Når elever udfører noget taktilt i naturfag, dvs. ikke alene 

taler, lytter eller håndterer papirer (som i læser ellers skriver). 
Synonymt med hands-on.



Dagens anden 
opgave

Gennemfør polymeridentifikation og 
tal sammen undervejs:
Hvilken type undersøgelse 
gennemfører I?



● I midten: Konkret 
undersøgelse

● Bagved: Research - en 
generel 
undersøgelsestype

● I felterne: Hvilke 
karakteristika og med 
hvilket formål?

Hvilken type 
var det så? 



● Formål: Illustrere eller påvise

● Karakteristika: Fastlagt 
fremgangsmåde med variabelkontrol 
og dataopsamling

Illustrationsforsøg



● Formål: Lede efter forskelle, ligheder 
m.m.

● Karakteristika: Omhyggelige 
sansninger - ofte forstærket

● Indgår som element i andre typer, 
men findes også som “sig selv”

Observation



● Formål: Undersøge sammenhængen

● Karakteristika: Hypotese og 
variabelkontrol

Eksperiment



● Formål: Finde løsninger eller svar

● Karakteristika: Ud fra en undren, 
nysgerrigt, afprøvende, gentagende

Prøv-dig-frem



Dagens tredje 
opgave

Hvad karakteriserer den 
undersøgelse, du havde                    
i tankerne?
Diskutér med sidemakker:
● Type? Teknik? Lokation?



Dagens erde 
opgave

Undersøg svinehjertet ved teknikken 
dissektion

Stil undervejs alle de spørgsmål, I kan 
komme i tanker om 

Lad evt. én i gruppen være referent 
for gruppens spørgsmål

Undervejs stillede vi produktive spørgsmål: 
opmærksomhedsfokuserende spørgsmål, måle- og 
tælle- samt sammenligningsspørgsmål for at 
skærpe iagttagelse:

● Prøv at mærke. Hvilken forskel er der på 
tykkelsen af de to hjertekamre?

● Prøv at mærke. Hvilken forskel er der på, 
hvor elastisk vævet er i forkammer og 
hjertekammer? 

● Prøv at mærke. Hvilken forskel er der på de 
forskellige blodårer, der sidder på hjertet?

● Har I lagt mærke til de meget 
mørke/næsten sorte klumper, der ligger 
her? 



Hvad har elever spurgt om?
Faktaspørgsmål

● Hvad gør de tynde tråde? [de mener hjerteklapperne]
● Hvad er det, der ligner broccoli? [de mener forkamrenes vævsstruktur på indersiden]
● Hvor føres blodet hen, når det kommer ud i højre/venstre side?
● Hvad er det for et net uden på hjertet - er det også blodårer? [de mener 

kranspulsårerne]
● Hvad er det hvide/gullige uden på hjertet? [de mener fedt]

Forklarings- og forståelsesspørgsmål

● Hvad er hjerteklapperne for noget? Hvad skal de gøre?
● Hvorfor er venstre hjertekammer større end det højre hjertekammer?
● Hvorfor ligner grisehjertet menneskehjertet så meget?
● Hvilken forskel er der på svine- og menneskehjertet?
● Hvorfor er det ene hul i aorta større end det andet? [de mener forskelle i diameteren i 

aorta, lungepulsårer, hulvener m.m. - de forskellige blodårer ud og ind af hjertet]
● Hvordan hænger højre og venstre side af hjertet sammen - hvor kommer blodet 

igennem fra den ene side til den anden? [de mener, at der jo ingen vej fra den ene side 
til den anden er - de ved endnu ikke, at det fra højre side skal en tur omkring lungerne, 
før det kommer ind i venstre side osv.]

Del af forløbet 
‘Undersøg 
hjerte/lunge-
kredsløbet’ på 
astra.dk

https://astra.dk/forlob/undersog-hjerte-lungekredslobet/
https://astra.dk/forlob/undersog-hjerte-lungekredslobet/
https://astra.dk/forlob/undersog-hjerte-lungekredslobet/


Hvad kan/vil vi gøre: 

○ Som lærere i undervisningen for, at undersøgelserne over 
tid er varierede og understøtter elevernes udvikling af 
kompetence?

○ Som fagteam på egen skole for at sætte sprog om 
undersøgelser på dagsordenen?

Refleksion i  egen praksis



1. Intro og formål: Opnå fælles sprog blandt os lærere til gavn for elever (ca. 10 min.) 

2. Hvilken undersøgelse har du i tankerne? (ca. 5 min.)

3. Fire elevplakater samt typologien til lærere (ca. 30 min.) 

○ Hvilke ord vil vi bruge - disse/andre? Med hvilke betydninger? 

4. Hvilke karakteristika har de undersøgelser, I havde i tankerne? (ca. 15 min.) 

○ Hvilke typer? Hvilke teknikker? Hvilke lokationer?

5. Hvad kan/vil vi gøre i undervisningen for, at undersøgelserne over tid er varierede 
og understøtter elevernes udvikling af kompetence (ca. 15 min.) 

6. Og hvad så videre?

Forslag til program på fagteammøde

https://testoteket.dk/hvad-er-en-undersogelse/


Find alt på testoteket.dk 

https://testoteket.dk/hvad-er-en-undersogelse/


Øvelse: Praktisk arbejde med det formål 
at øve sig fx i teknik

Typologi med 
forklaringer





Praktisk prøve: Lav papirfly
A’ere: Hvad skal der til for, at et papirfly kan svæve i lang tid? Og for at et 

papirfly kan flyve langt og hurtigt? Lav to papirfly.

B’ere: Lav to papirfly ‘bombeflyet’ og ‘ørnen’. Hvordan flyver de hver især? 

Og hvad, tror I, det er, der gør, at de respektive fly flyver, som de gør?

C’ere: Lav ét papirfly. Undersøg hvordan I kan forbedre det, så det enten kan 

flyve længere (langt) eller kan svæve i lang tid. Opstil en hypotese: Når…, så…, 

fordi…

D’ere: Hvad lægger I mærke til ved de andres flys egenskaber? Lav et skema at 

registrere jeres data i.

Fra Christinas undervisning i mandags


