astra*

Typologi inden for
‘undersøgelser’
Denne typologi er bud fra Astra med forklaringer på, hvad vi kan forstå ved en række
centrale ord, der knytter sig til undersøgelser i grundskolens naturfag. Forklaringerne
bygger på en række kilder samt på erfaringer med, hvordan ordene kan forklares i
grundskolesammenhæng.
Forklaringerne er målrettet naturfagslærere, men flere af dem vil tillige kunne bruges
direkte som forklaringer til ældre grundskoleelever.

Kilder
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Børne- og Undervisningsministeriet (2019). Geografi - Faghæfte. Børne- og Undervisningsministeriet.

•

Børne- og Undervisningsministeriet (2019). Natur/teknologi - Faghæfte. Børne- og Undervisningsministeriet.
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Kofod, L.H. et al. (2009). MetodeKit. Sæt metoder på skemaet. Experimentarium.

•

Kofod, L.H. og Tougaard, S. (red.) (2009). Metoder i naturfag - en antologi. Experimentarium.

•

Krogh, L.B. og Andersen, H.M. (2016). Fagdidaktik i naturfag. Frydenlund.
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Millar, R. (2010). Analysing Practical Science Activities - to assess and improve their effectiveness. The Association
for Science Education (ASE).

•
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Work in Science Education: Recent Research Studies. Kluwer Academic Publishers/Roskilde University Press.

Helt overordnet skelnes der her mellem to beslægtede begreber:
•

Naturfaglige undersøgelser: Noget elever gennemfører.

•

Undersøgelsesbaseret naturfagundervisning: En måde naturfagslærere kan
tilrettelægge naturfagsundervisning på, hvor elevers egne undersøgelser spiller
en central rolle.
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Forklaring af ord inden for feltet ‘undersøgelser’
Ord brugt inden for
naturfag
Undersøgelse
(at undersøge)

Det vi forstår ved det

Eksempler

Når elever gør noget for at finde ud af
noget. Kan foregå i alle fag.
Brugt i naturfag ofte synonymt med ‘naturfaglig undersøgelse’.

Naturfaglig
undersøgelse
(at undersøge
naturfagligt)

Når elever gør noget for at finde ud af
noget ved hjælp af naturfaglige undersøgelsestyper og -teknikker, eventuelt suppleret med generelle undersøgelsestyper
som research.

Praktisk arbejde

Når elever udfører noget taktilt i naturfag,
dvs. ikke alene taler, lytter eller håndterer
papirer (som i læser ellers skriver).

Praktisk undersøgende:

Kan opdeles i praktisk undersøgende og
praktisk modellerende arbejde.

Praktisk modellerende:

Øvelse

Når elever udfører praktisk arbejde for at
øve sig i noget bestemt, som fx kan være
en undersøgelsesteknik.

Elever afprøver det at dryppe med pipetter én dråbe ad gangen for at øve sig,
inden de skal titrere i forbindelse med en
undersøgelse af syrekoncentration.

Research

Når elever udfører ikke-praktisk arbejde
for at finde ud af noget, som har med
indholdet i en naturfaglig undersøgelse
at gøre.

Elever vil finde ud af, hvilke afgrøder der
kan være relevante i Danmark i
fremtiden, når klimaforandringer har
medført længere vækstsæson og højere
gennemsnitstemperatur. De slår op i trykte eller webbaserede kilder og læser dér.

Kan ses som overbegreb for ‘øvelser’ samt
de fire naturfaglige
undersøgelsestyper:
Illustrationsforsøg,
observation, eksperiment og prøv-dig-frem.

Elever bruger mikroskop til at se på celler.

Elever bygger 3D-modeller af celler i små
papkasser eller med modellervoks.

Hands-on
Kan forstås synonymt
med ‘praktisk arbejde’

Generel
undersøgelsestype
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Fire naturfaglige undersøgelsestyper
Ord brugt inden for
naturfag
Illustrationsforsøg

Det vi forstår ved det

Eksempler

Når elever udfører praktisk arbejde for at
illustrere eller påvise en bestemt sammenhæng. Følger en fastlagt fremgangsmåde, så arbejdet er systematisk med
variabelkontrol og dataopsamling ud fra
en hypotese.

Elever vil “bevise”, at der kommer CO₂ og
O₂ ud af planter. De opsætter ud fra en
forsøgsvejledning to reagensglas med
samme CO₂-indikator samt vandpest i
+ prop. Et glas dækkes til med stanniol.
Begge sættes lige lang tid samme sted.
Eleverne kan påvise, at den uden sollys
har slået ud til CO₂-siden, den med sollys
til O₂-siden.

Kan have karakter af undersøgelse eller
model eller en kombination af begge.
Observation

Når elever udfører praktisk arbejde for at
lede efter bl.a. mønstre, ligheder, forskelle og detaljer ved at lave omhyggelige,
systematiske registreringer af det, man
kan sanse. Ofte anvendes udstyr til at
forstørre, måle, tælle m.m.

Elever kigger nærmere på en masse
mælkebøtter, der er samlet ind, for at få
øje på, hvad der er ens og forskelligt på
tværs af de mange individer af samme
art. De samler data op i et skema.

Eksperiment

Når elever udfører praktisk arbejde for at
undersøge sammenhængen mellem en
bestemt årsag og virkning. De arbejder
systematisk med variabelkontrol og dataopsamling ud fra en hypotese.

Elever skal finde ud af, hvordan sure
væsker påvirker skaldyr. De opstiller en
hypotese, der bygger på den viden de
har læst sig til, nemlig at surere verdenshave er skidt for koraller, så hypotesen
er, at jo surere væsken er, desto mere
vil skallerne blive angrebet, fordi syre
opløser kalk. De holder alle variable på
nær én konstant. Den årsag de tester, er
altså surheden af væsken - den variabel
varierer de, så de bruger postevand (som
sammenligningsgrundlag), danskvand,
eddike og eddikesyre. De samler data op
i et skema.

Prøv-dig-frem

Når elever udfører praktisk arbejde for at
finde løsning på udfordring eller svar på
spørgsmål, hvor de arbejder nysgerrigt,
afprøvende, gentagende og ud fra en
undring snarere end systematisk.

Elever prøver, hvordan de kan få sæbebobler så store som muligt. De følger ikke
en opskrift eller en bestemt systematik,
men prøver sig bare frem med forskellige
sæbeboblejern af forskellige materialer
og størrelser samt måder at trække og
puste på.
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Typer af undersøgelser
Illustrationsforsøg
Formål: Illustrere eller påvise en
bestemt sammenhæng

Eksperiment
Formål: At undersøge sammenhængen
mellem en bestemt årsag og virkning
Karakteristika: Systematisk arbejde med
variabelkontrol og dataopsamling ud fra en
hypotese

Karakteristika: Følger fastlagt fremgangsmåde
med variabelkontrol og dataopsamling

En konkret
undersøgelse

Prøv-dig-frem

Observation
Formål: Lede efter forskelle, ligheder,
mønstre eller detaljer
Karakteristika: Omhyggelige, systematiske
registreringer af det der kan sanses
– ofte med udstyr til at forstørre,
måle, tælle m.m.

Formål: Finde løsning på udfordring
eller svar på spørgsmål
Karakteristika: Nysgerrigt, afprøvende og
gentagende ud fra undringfremfor
systematisk

Research

Undersøgelsesteknikker
Afbrænding

Kortlæsning

Dissektion

Kartering

Sigtning

Elektrolyse

Linjetaksering

Sortering/
klassificering

Titrering

Flammetest

Flyde/synke-test

’Nøgling’
(at nøgle)

Mikroskopering

__________

Fældefangst

Opmåling

__________

Optælling

___________

Undersøgelseslokationer
UDE

Klassisk kaldet feltarbejde
Biotop – fx eng, grusgrav, skov, strand, sø
Byrummet – fx gade, have, park,
parkeringsplads, vejrabat

INDE

Klassisk kaldet laboratoriearbejde
Laboratorium
Faglokale (som ikke er et laboratorium)
Andre faglokaler som vådrum, lokale til
håndværk og design eller madkundskab
Simulation (dvs. digitalt)
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