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Hvad er en fagdate?



Undersøgelsesbaseret undervisning i 
indskolingen i naturfag
Hvad er undersøgelsesbaseret undervisning?

Undersøgelsesbaseret undervisning tager udgangspunkt i 
Inquiry Based Science Education (IBSE). Ordet Inquiry kan 
oversættes til søgen efter viden ved at stille spørgsmål, ved at undersøge.

I undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning tager man udgangspunkt i et syn 
på læring hvor eleverne skal forstå hvad de lærer og gør, ikke blot gentage fakta 
og huske faglig viden. Det vigtigste i elevernes undersøgende arbejde bliver 
deres evne til at stille spørgsmål om naturfaglige fænomener og forsøge at finde 
svar på dem.



Undersøgelsesbaseret undervisning i 
indskolingen i naturfag
I mange år har der været et praktiske aspekt af 
naturfagsundervisningen. Eleverne har lavet 
massevis af forsøg. Det er blevet betegnet 
som hands-on. Mange af disse forsøg har dog fået 
stemplet ”kogebogsforsøg” da eleverne følger en 
given opskrift i øvelsesvejledningen til punkt og 
prikke og derfor ikke selv er nødt til at reflektere 
over hvorfor de gør som de gør.



Undersøgelsesbaseret undervisning i indskolingen i naturfag
Læringspyramiden er udviklet af 
National Training Laboratories i 
1960’erne, og er baseret på, hvor 
meget eleverne kunne huske 24 
timer senere. Pyramiden 
underbygger, at praktisk arbejde 
kan styrke læringen i forhold til 
klassisk tavleundervisning.

Læringspyramiden viser, hvordan 
forskellige undervisningsaktiviteter 
påvirker hukommelsen forskelligt, 
og hvordan en ændret 
undervisningspraksis må forventes 
at øge hukommelsen og dermed 
muligvis indlæringen. 



Eksempler
En 3. klasse skal have et forløb om vejr og vind. Eleverne introduceres kort til 
emnet. Bagefter taler eleverne fælles i klassen om de erfaringer og oplevelser de 
har haft med vejr og vind, og hvilke begreber de kender til, fx hvilke ord de har hørt 
i forbindelse med vejrudsigter. Dernæst bliver de sat overfor en udfordring – en 
problemstilling de skal arbejde med og finde en løsning på. De skal konstruere et 
instrument, der kan måle både vindretningen og vindstyrken.

https://www.blivklog.dk/gor-din-naturfagsundervisning-elevstyret/







Grubletegninger ● Gør elevernes forestillinger og forståelse 

mere eksplicitte

● Illustrerer forskellige synsvinkler

● Stimulerer til argumentation og diskussion

● Fremmer deltagelse og engagement

● Hjælper eleverne med at formulere deres 

egne spørgsmål

● Kan danne udgangspunkt for elevernes 

egne undersøgelser

● Fremmer anvendelse af naturfaglige 

forklaringer i hverdagssituationer

● Fremmer sprogudvikling og forståelse

● Kan anvendes ved opsummering af et 

emne
http://kortlink.dk/2apbr
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Grubletegninger
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