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Undersøgelsesbaseret 
naturfagsundervisning på 
erhvervsskoler - hvad, hvorfor og 
hvordan?



I faget arbejdes der teoretisk og praktisk med problemstillinger inden for teknologi, miljø, natur og sundhed. 
Faget benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og forståelse udvikles gennem på den ene side 
praktiske eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for forståelse 
af naturen, samspillet mellem mennesker og dets omgivelser og af menneskets fysiologiske processer.

• Kan udvælge og anvende begreber og modeller til at forklare natur- og erhvervsfaglige 
problemstillinger og fænomener

Formål 

Faglige mål 



Inquiry/ undersøgelse
At undersøge indebærer at man undrer sig, stiller spørsmål, 

indhenter information, undersøger, observerer, tolker, analyserer, 
argumenterer og formulerer forklaringer baseret på bevis. 

(f.eks. Bybee, 2006; NRC, 2000; Ødegaard et al., 2016)
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IBSE - Inquiry based science education



En undersøgende proces er ikke cirkulær eller 
lineær

Når man arbejder undersøgende, 
må man ofte frem og tilbage i 
processen, eller så kan man gå lidt 
på tværs. F.eks.

• ændre problemstilling på grund 
af fund man har gjort under 
analyse af data eller lave nye 
analyser

• lave nye undersøgelser fordi der 
er stort afvigelser fra den viden 
som findes fra før.
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(Knain og Kolstø, 2011; NRC, 2000)



Undersøgende undervisning - fokus på lærerrollen

• er det lærere gør når de planlægger hvordan elever kan arbejde med undersøgende 
arbejdsmåder

• er ikke én metode, men en praksis som giver rum for variation og differentiering 

• udfordrer elever kognitivt 

• handler om at lade spørgsmålene og hvordan man finder svar være lige så vigtige som 
svarene i sig selv

(Minner, Levy & Century, 2010)

(Kompendium: Inquiry Based Science Education Inquiry Based Science EducationInquiry Based Science Education – IBSE)



Observer (1 minut)

• Læg et mellemlægspapir i hånden.
• Observer og beskriv hvad der sker.



Diskution

• Hvorfor krøller papiret? 
(gør det mon hos alle?)

• Hvordan kan vi finde ud af 
hvilken forklaring som er 
rigtig?

• Undersøg jeres forklaringer 
hvis det er muligt. 
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Planlægge 
undersøgelser

Gennemføre 
undersøgelser

Tolke og 
analysere 

data

Hvad ved 
vi nu?

Andres 
viden



Del

• Hvilken forklaring mener I 
er mest sandsynlig? 

• Hvorfor?
• Kan I overføre denne 

forklaring til andre 
konkrete eksempler på 
dette fænomen? 

Problemstilling,
hypotese 

Planlægge 
undersøgelser

Gennemføre 
undersøgelser

Tolke og 
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data

Hvad ved 
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• Fugtigheden trænger ind i porene på undersiden af papiret 
således at papiret udvider sig. Oversiden af papiret holder sig 
tørt og udvider sig ikke.

• Akkurat som med mellemlægspapiret kan fugt trække ind i 
porene på træmaterialer således at de udvider sig. 
Træmaterialer kan derfor «slå sig».

Hvordan kan aktiviteten med mellemlægspapir være et eksempel på en undersøgende aktivitet som 
indeholder flere af faserne i 5E-modellen.  



Ved at skulle observere 
aktiveres eleverne kognitivt. 
Dette kan fange deres 
interesse og skabe et 
læringsbehov.

• Læg et 
mellemlægspapir i  
hånden.

• Observer og beskriv 
hvad der sker.

Ved at skulle finde ud  af 
hvilken forklaring som er 
rigtig, får eleverne mulighed 
for at undersøge egne 
hypoteser.

• Hvordan kan vi finde ud af 
hvilken forklaring  der er 
rigtig?

• Undersøg forskellige 
forklaringer.

Ved både at skulle diskutere, 
beskrive og forklare egne 
resultater, får elevene mulighed 
til at kommunikere deres viden 
og forklare faglige fænomener.

• Diskuter hvorfor papiret 
krøller sig. 

• Hvad blev jeres resultat? 
• Hvilken forklaring mener 

I er den bedste? 
Hvorfor?

Ved at skulle knytte viden 
til andre fænomener, får 
eleverne mulighed for at 
udvide sin viden indenfor 
temaet. 

• Kender I andre 
lignende fænomener?

Spørsmålene som stilles og opgaverne 
som skal løses i processen, giver 
eleverne mulighed for kontinuerlig at 
vurdere egen forståelse og eget 
arbejde



IBSE - Inquiry based science education

”Grundidéen i IBSE kan karakteriseres som en deltagerstyret, problem-
og undersøgelsesbaseret undervisningsmetode” (Harlen 2009)
• Udgangspunkt i elevernes undring
• Elevernes hypotesedannelse styrkes
• Elevernes løsningsforslag afprøves
• Eleverne arbejder selvstændigt og praktisk

Undervisningens fokus ændres fra at 
formidle hvad vi ved om naturen, til 
hvordan vi gennem undersøgelser 
opnår  viden om naturen.

Søren Kruse. 2013 



IBSE i praksis: 

Naturfag på et C-niveau på Social og sundhedsassistentuddannelsen

https://astra.dk/forlob/naturfagsmaelk/


https://astra.dk/forlob/fuglefoderstationer/

https://astra.dk/forlob/fuglefoderstationer/


Krogh og Andersen. Fagdidaktik i 
naturfag. Frydenlund



Modeller af tykmælk 



MARK WINDSCHITL 2007



MARK WINDSCHITL 2007

Naturfaglige undersøgelse 
(alm. Praksis)
Mål: at finde mønstre i 
naturfænomener

Undersøgelsesbaseret modellering 
Mål: at udvikle forklaringer på den 
måde, den naturlige verden 
fungerer på

§ Hypoteser, ofte som 
formodninger, testes

§ Formodningerne er ikke en del 
af større meningsskabende 
teori, så der er intet at revidere

videnskabelig viden er testbar

videnskabelig viden kan revideres

§ idéer i form af modeller testes 
og revideres

§ Opnås ved at evaluere 
hypoteser, der giver mening 
inden for kontekst af en 
potentielt forklarende

Forsøg kulminerer i 
konklusioner, som opsummerer 
tendenser og mønstre i dataene, 
men som ikke inkluderer 
forklaringer

videnskabelig viden er forklarende

videnskabelig viden er formodet    

videnskabelig viden er generativmodeller/teorier, anses for at 
være et slutprodukt af 
undersøgelserne

modeller/teorier bruges til at 
generere hypoteser, nye 
forestillinger, nye udsagn 
gennem hele undersøgelsen

§ bruger mønstre i data og andre 
kilder til at forklare, hvorfor et 
centralt fænomen sker

§ modeller omtales som 
redskaber til forklaringer

forklaringer redegør for 
observationer, ofte med ikke-
observerbare processer

Fem epistemiske træk 
ved naturvidenskabelig 
viden

data bruges ikke rigtig til en 
del af en større teoretisk 
forklaring



I NATURFAGSUNDERVISNINGEN

MODELLERING - en vej til undersøgelse og forståelse





• Gør elevernes tænkning synlig

• Giver eleverne mulighed for at udtrykke 
hvad de ved på forskellige måder

• Gør deres tænkning tilgængelig for deres 
jævnaldrende

• Støtter eleverne i at erkende, at det er 
værdifuldt at ændre deres opfattelse som 
svar på nye beviser og ideer

Undersøgelsesbaseret 
modellering 



Elever undersøger og anvender eksisterende modeller

Eksplorativ modellering

(Lijnse, 2008; Michelsen, 2020)



Eleverne konstruerer deres egne modeller og udtrykker derigennem egen opfattelse af verden. 

(Lijnse, 2008; Michelsen, 2020)

Ekspressiv modellering



Øvelse:

Diskuter med jeres sidemand, hvordan I vil konstruere en model for ... 

Hvordan kan I se denne pære her i rummet?

Og ... hvordan vil I teste hypotesen som 
jeres model antager? 



Tegn 
model

Revider 
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peer-
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Modellen kan forklare: 

q Lys består af farver
q Lysrefleksion 
q Øjets opbygning
q Øjets funktion
q Nerveimpulser og 

hjernen    



Kilde ASTRA: Grubletegning - At se i mørke
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Interactive Sim
ulations 

(colorado.edu)

Photoreceptorcell-W
ikiw

and

Den blinde plet

https://astra.dk/grubletegninger/at-se-i-morke/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/color-vision
https://www.wikiwand.com/en/Photoreceptor_cell


Principper i en undersøgelses-
baseret modellerings tilgang

Det er et fænomen, som udfolder sig over tid 
(ikke et tema)

Det er en kontekstuel situation.

Forklaringen kræver at flere 
naturvidenskabelige ideer integreres og 
supplerer hinanden

Modellerne viser det ikke-observerbare for at 
forklare det, der kan observeres.

Modellerne revideres når ny viden og 
forklaringer opstår.

Modellerne må gerne se anderledes ud, 
eleverne skal IKKE tegne tekstbog 
forklaringer



Hvorfor implodere  
tankvognen efter 
damrensning og 
hermetisk lukning 

Hvad sker der i et bymæssigt 
område, der bliver udsat for 
36 mm nedbør på 30 min.  

Elever arbejder med komplekse fænomener

Hvordan ser biodiversiteten på 
skolen ud? 



Eksempler på elevers modeller fra tankvognforløbet
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