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Program

207-04-2022

• Modellering af undersøgelsesbaseret undervisning
• Hvad karakteriser undersøgelsesbaseret undervisning?
• Hvordan arbejder eleverne undersøgelsesbaseret?
• Spørgsmål til Naturvidenskabskoordinatoren 



Modellering af Undersøgelsesbaseret undervisning

307-04-2022



Modellering af Undersøgelsesbaseret undervisning

407-04-2022

Beskriv hvordan havstrømmene bevæger sig, særlig omkring 
Island og det østlige Grønland.

Log på www.menti.com brug koden: 7741 8485



Hvad karakteriser undersøgelsesbaseret undervisning?

507-04-2022

• En måde at strukturere det faglige indhold
• Bundet til naturvidenskaben
• Sker gennem en række faser, nødvendige rækkefølger
• Mange forskellige modeller



6F modellen
Indsigt i elevernes 
eksisterende og 
formulerbare forståelse 
af fænomener, processer 
– disse synliggøres

Elevernes interesse 
fanges – opleves som 
relevante og 
motiverende

Elevernes udforsker 
og/eller indsamler 
data – begyndende 
beskrivelse og 
forklarelsesmodeller

Elevernes forsk kobles 
med fagets forståelser 
og termer – samle og 
konsolidere viden

Elever anvender 
viden i nye 
sammenhænge 
– anvende 
viden, dybere 
forståelse

Mellem elever og 
mellem lærer og 
elever under hele 
forløbet



Læringsmæssige begrundelser

707-04-2022

Fang 
– motiverende, relevant, autentisk
Forudsætning
– forbinde ny viden med allerede eksisterende viden
Forsk 
– motiverende, naturvidenskabelig tænkemåde, graden af åbenhed
Forklar 
– kobler erfaringer med faglige begreber, formulerer sig med faglige begreber
Forlæng 
– bruge opnået viden i andre sammenhænge
Feedback
– udvikler det faglige sprog (lærer får indsigt i elevernes læring) 



Undervisningsplan ”Termohaline cirkulation”

807-04-2022

TID AKTIVITET STUDERENDE UNDERVISER 6F faser
10 Se video

-beskriv hvad I ser, hvordan bevæger 
vandet sig?
-skriv sætninger i Mentimeter
Afgræns til omkring Grønland

Individuelt Fælles Fang

10 -Hvilke faktorer er med til at drive vandets 
bevægelser?
-skriv faktorer i Mentimeter
-opsamling på hvilke faktorer vi har, hvilke 
går vi videre med

Individuelt Fælles Forudsætning

Lukke

5 -I skal i gang med en øvelse. Vise dem 
karet, salt, varmt vand, koldt vand, 
frugtfarve 

Fælles Fang

15 -udarbejd hypoteser omkring temperatur 
og saltholdighed som I kan teste og bruge 
til at forklare vandbevægelserne
-i hvilken rækkefølge vil I teste 
hypoteserne?
-skriv hypoteser i Padlet m 
gruppenummer – når jeg har set dem kan 
I gå videre 

Inddel i grupper af 3 I grupperne Forsk

Lukke



07-04-2022 9

Hvordan arbejder eleverne undersøgelsesbaseret?

• Hvad gør eleverne? Hvad gør læreren? Og hvordan foregår dialogen 
undervejs?

• Eksempel: Lektion om organiske farvestoffer, kemi B (det gennemgåede i 
eksemplet tager normalt ca. 50 minutter)

• Det er vigtigt at tydeliggøre målene med 
lektionen/forløbet og sætte rammer

• Der skal skabes et åbent læringsrum – elevinput 
skal værdsættes og udfordres.
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Hvordan arbejder eleverne undersøgelsesbaseret?

Kemilektion om organiske farvestoffer: Hvilke strukturelle forhold gør et stof farvet?
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Hvordan arbejder eleverne undersøgelsesbaseret?

Hvilke strukturelle forhold gør et stof farvet?

Eksempler på elevinput ud fra deres ”forsk”:
- Molekyler med aromatiske ringe er farvede
- Hydroxy- og oxogrupper går igen i farvede molekyler
- Nogle af molekylerne minder meget om hinanden, men har forskellige farver
- Der er altid mange dobbeltbindinger i de farvede molekyler

- NB: Ikke alle deres bud er (helt) korrekte. Dette udfordres og italesættes, men det 
understreges også, hvor deres bud er i overensstemmelse med den faglige teori 
(konjugerede dobbeltbindinger, chromofore og auxochrome grupper)



Opsamling – hvad er UBNU, og hvordan kommer vi i gang?

1207-04-2022

• Kort sagt skal eleverne have lov at undres og eksperimentere 
inden de præsenteres for (hele) den formelle forklaring, og 
deres eksisterende viden skal aktiveres og inddrages.

• Undervisningen er meget dialogisk, og det gode læringsrum er 
vigtigt. Men metoden kan også være med til at skabe dette!

• Metoden skal tænkes ind i den daglige undervisning – men 
hvordan får vi arbejdet med dette ude på skolerne?

• Hvad kan vi bruge metoden til hos os? Hvor vil det give mening?
• Har vi eller kollegaer allerede erfaringer med dette eller noget 

lignende? Hvordan deler vi viden/materialer?
• Samtaler i grupper af fire.



Spørgsmål til Naturvidenskabskoordinatoren

1307-04-2022

https://ucph.padlet.org/lenemadsen/BigBang2022



Hvis du vil vide mere

1407-04-2022



Hvis du vil vide mere

1507-04-2022

PODCAST

Episode 1 – Sådan kan du undervise undersøgelsesbaseret i de naturvidenskabelige fag
Få en indføring i, hvordan undervisningsformen konkret kan anvendes på gymnasiale uddannelser.

Episode 2 – Lærerens rolle i undersøgelsesbaseret undervisning i de naturvidenskabelige fag
Lærerens rolle er i højere grad at facilitere, guide og stille udfordrende spørgsmål end at skræddersy et forløb 
fra A til Z og give eleverne alle svarene. Så hvordan navigerer man i det som lærer?

Episode 3 – Sådan får du alle elever med i undersøgelsesbaseret undervisning
Hvad får eleverne ud af at arbejde undersøgelsesbaseret? Og hvordan kan man som lærer få alle med – både 
de elever, der har brug for ekstra støtte og de elever, der er klar til større udfordringer? 

Medvirkende:
Morten Persson, lærer på Niels Steensens Gymnasium på Østerbro i København
Jesper Houmann Kattai, lærer på Odense Tekniske Gymnasium
Lene Møller Madsen, lektor i naturfagsdidaktik på Institut for Naturfagenes Didaktik

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/podcast-undersoegelsesbaseret-undervisning-naturvidenskabelige-
fag-gymnasiet


