
UNDERSØGELSESBASERET
UNDERVISNING
I NATURFAG I GRUNDSKOLEN        



Til dig, der skal holde oplægget

Baggrund: Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning er på dagsordenen både internationalt og 
i Danmark. Men det betyder ikke, at man kun skal anvende denne tilgang i undervisningen. Forskellige 
tilgange bør kombineres – og ikke udelukke hinanden. 

Målgruppe: PowerPointen er tænkt som en introduktion til UBNU – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. 
Den henvender sig til lærere, som underviser i naturfagene, og som allerede har nogen erfaring med eller gerne 
vil i gang med at arbejde med UBNU. 
  
Indhold: PowerPointen præsenterer en række forskningspointer, der giver jer viden om UBNU. Oplægget 
indeholder desuden en række øvelser, som giver anledning til, at I reflekterer over egen praksis og gør jer tanker 
om, hvordan I kan arbejde undersøgelsesbaseret i jeres undervisning. 
  
Forberedelse: Som oplægsholder er det en god ide, at du ser oplæggets slides igennem, inden I går i gang  
med oplægget. På den måde kan du på forhånd overveje, om der er særlige pointer eller øvelser, som I i særlig 
grad vil bruge tid på. Øvelserne kan gennemgås individuelt eller i grupper og kan derfor også tage kortere 
eller længere tid, alt efter hvad I har behov for. Derudover kan du orientere dig i de andre produkter i Viden om 
undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, som for eksempel vidensnotatet eller podcastserien. 
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Viden om undersøgelsesbaseret 
undervisning i naturfag 
Du står med en del af en samlet videnspakke
Denne PowerPoint præsenterer forskningspointer og stiller en række refleksionsspørgsmål til 
jeres arbejde med undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Udover præsentationen her 
findes en række andre produkter om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

 

UNDERSØGELSES-
BASERET
UNDERVISNING
I NATURFAG I GRUNDSKOLEN
Vidensnotat

Vidensnotat
Læs om forsknings-
pointer i vidensnotatet. 

 Oversigt
Find dit næste undersøgelses-
baserede forløb i oversigten. 

 

UNDERSØGELSESBASERET 
UNDERVISNING  
FIND NATURFAGSFORLØB TIL GRUNDSKOLEN  

Hvad er undersøgelsesbaseret  
undervisning i naturfag?
Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning er  
undervisning, hvor eleverne er aktive og i centrum for 
undervisningen. Eleverne møder autentiske problem-
stillinger eller spørgsmål i undervisningen og skal 
forsøge selv at besvare problemet ved fx at opstille 
hypoteser, finde relevante kilder, samle data og 
arbejde med egne analyser og diskussioner. 

I den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning  
er der et stort fokus på elevstyrede arbejdsprocesser, 
selvstændighed i elevernes praktiske arbejde og stor 
vægt på elevernes hypotesedannelse og italesættelse 
af egne idéer. Se mere i  notatet Viden om undersøgel-
sesbaseret naturfagsundervisning på www.emu.dk 
eller www.eva.dk/viden-om.

Hvad kan undersøgelsesbaseret 
undervisning i naturfag?
Forskning peger på, at undersøgelsesbaseret  
naturfagsundervisning kan medføre:

•  At eleverne bliver motiverede og engagerede  
i undervisningen

•  At eleverne får en positiv holdning til og større 
interesse for naturen og naturfagene

• At elevernes læring og naturfaglige viden øges

•  At eleverne øger deres kompetencer til at  
argumentere, træffe beslutninger og styre  
processer. 

Inspiration til din undervisning
Vil du have inspiration til at komme i gang med eller udvikle 
din undersøgelsesbaserede undervisning i naturfag? Så se her! 

I denne oversigt har vi samlet en række eksempler på under-
visningsforløb til lærere, der gerne vil inspireres til at arbejde 
undersøgelsesbaseret og sætte fokus på udvikling af egen 
lærerrolle og differentiering af undervisningen. Forløbene  
er udvalgte bud på, hvordan man på hvert trin kan arbejde 
undersøgelsesbaseret i naturfagene natur/teknologi, biologi, 
fysik/ kemi, geografi samt fællesfaglige naturfagsforløb i  
grundskolen. Forløbene kan bruges direkte i undervisningen 
og kan også bruges som inspiration til at udvikle egne forløb. 

sådan finder du rundt i oversigten
De udvalgte forløb er angivet med titel, emne, fag, klassetrin, 
omfang og link til undervisningsforløbet. Alle forløbene er frit 
tilgængelige. I udvælgelsen af forløbene har vi lagt vægt på,  
at undervisningsforløbene i højest mulig grad:

• Giver eleverne adgang til at arbejde med egne  
problemstillinger

• Er faseopdelt, så eleverne kommer rundt om alle dele  
af det undersøgende arbejde

• Understøtter lærerens arbejde med stilladsering  
og frihedsgrader 

• Understøtter arbejdet med faglige begreber  
og diskussioner.

Podcast
Hør om praktikeres 
erfaringer i podcasten.

Refleksionsspørgsmål
Drøft pointerne fra 
podcasten og stil skarpt 
på egen praksis med 
refleksionsspørgs-
målene.

 

UNDERSØGELSESBASERET 
UNDERVISNING  
FASTHOLD OG DRØFT POINTER  
FRA PODCASTEN

Hvad er undersøgelsesbaseret  
undervisning i naturfag?
Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning er  
undervisning, hvor eleverne er aktive og i centrum for 
undervisningen. Eleverne møder autentiske problem-
stillinger eller spørgsmål i undervisningen og skal 
forsøge selv at besvare problemet ved fx at opstille 
hypoteser, finde relevante kilder, samle data og 
arbejde med egne analyser og diskussioner. 

I den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning  
er der et stort fokus på elevstyrede arbejdsprocesser, 
selvstændighed i elevernes praktiske arbejde og stor 
vægt på elevernes hypotesedannelse og italesættelse 
af egne idéer. Se mere i  notatet Viden om undersøgel-
sesbaseret naturfagsundervisning på www.emu.dk 
eller www.eva.dk/viden-om.

Hvad kan undersøgelsesbaseret 
undervisning i naturfag?
Forskning peger på, at undersøgelsesbaseret  
naturfagsundervisning kan medføre:

•  At eleverne bliver motiverede og engagerede  
i undervisningen

•  At eleverne får en positiv holdning til og større 
interesse for naturen og naturfagene

• At elevernes læring og naturfaglige viden øges

•  At eleverne øger deres kompetencer til at  
argumentere, træffe beslutninger og styre  
processer. 

Det handler episoderne om
I afsnit 1 kan du høre om, hvad undersøgelses- 
baseret undervisning er, og hvordan du selv kan 
komme godt i gang med tilgangen. 

I afsnit 2 får du viden om lærerens rolle i den  
undersøgelsesbaserede undervisning. 

I afsnit 3 er det spørgsmålet om, hvordan man kan 
motivere eleverne og få alle med, der er i fokus.

Du finder episoderne www.emu.dk.

Lyt til podcast om undersøgelsesbaseret  
undervisning i naturfag i grundskolen
I en serie på tre afsnit deler Mette Mellerup, lærer på 
Sølystskolen, og Grethe Beiskjær Christensen, underviser  
på læreruddannelsen og ph.d.-studerende på Institut for 
Naturfagenes Didaktik, ud af deres erfaringer med under-
søgelsesbaseret naturfagsundervisning. De tegner et billede 
af, hvordan undersøgelsesbaseret undervisning kan tage sig 
ud i praksis, og de peger på dilemmaer og overvejelser, som 
lærere må gøre sig. De fortæller også, hvordan de arbejder 
for at få alle elevgrupper med.

Drøft pointer fra podcasten med dine 
kolleger
Mens du lytter til podcasten, kan du med fordel overveje, 
hvilke pointer du kan bruge i din egen undervisningspraksis. 
Hvad hæfter du dig særligt ved, hvilke indsigter vil du tage 
med videre, og hvilke pointer kunne du tænke  
dig at drøfte med dine kollegaer i for eksempel dit fagteam?

Vi har udvalgt seks temaer, der går på tværs af de tre pod-
castepisoder og peger tilbage på relevante pointer fra  
forskningen. Til hvert tema har vi udarbejdet tre refleksions-
spørgsmål, der gør det nemt for jer at tage udgangspunkt i 
de vigtige pointer, når I sammen vil drøfte jeres egen praksis 
og videre arbejde med undersøgelsesbaseret naturfags- 
undervisning. På de næste sider finder I både temaer og 
spørgsmål. Prioritér de temaer og spørgsmål, I finder  
mest relevante for jer og jeres undervisning.  

PowerPoint
Sæt emnet på dagsordenen med 
PowerPointen-præsentationen.
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Indhold 
På de følgende slides får du viden om disse spørgsmål:

– 
 
 
 
 
 

Hvad er undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning?
– Hvad får eleverne med videre ved at arbejde undersøgende?
– Hvad kendetegner god undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning?
– Hvordan kan undersøgelsesbaseret undervisning organiseres?                         
– Hvad kendetegner lærerens rolle, når eleverne arbejder undersøgende?           
– Hvordan kan læringsmiljøet understøtte undersøgelserne? 
  
Undervejs møder I spørgsmål, der lægger op til, at I reflekterer over jeres egne 
erfaringer, og hvordan I kan integrere pointerne fra forskningen i jeres praksis.
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En definition 
Hvad er undersøgelsesbaseret undervisning?

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning kaldes 
også Inquiry Based Science Education eller IBSE. Det 
er en tilgang, hvor elever udforsker eller undersøger 
egne hypoteser og problemstillinger.
Eleverne møder et autentisk problem, og de ”forsøger 
at løse eller besvare dette problem ved at ræsonnere, 
lede efter relevante kilder, observere, opstille hypoteser, 
samt indsamle og fortolke data igennem eksperi-
mentelt eller teoretisk arbejde og diskussioner.” 

Kilde: Nielsen, J.A. 2014, s. 11 i Inquiry Based Science Education 
– IBSE, Termer, metoder, tankegange og erfaringer. 

Sådan bliver spørgsmål og 
problemer autentiske
Et spørgsmål eller problem kan blive 
autentisk ved, at det ligger i forlæn-
gelse af elevernes undren og fore-
kommer vigtigt for dem, for eksempel 
fordi det er personligt eller samfunds-
mæssigt vedkommende. Det er vig-
tigt, at eleverne finder det relevant og 
meningsfuldt at søge svar på spørgs-
målet – hvilket sjældent er tilfældet, 
hvis de kender svaret på forhånd 
og skal eftervise velkendt teori. 
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Elevernes udbytte
Hvad får eleverne ud af at arbejde undersøgende?

Forskning peger på, at den undersøgelsesbaserede tilgang kan have potentiale til at: 
– Motivere og engagere eleverne i undervisningen
– Give eleverne en positiv holdning til og større interesse 

for naturen og naturfagene 
– Øge elevernes læring og naturfaglige viden 
– Øge elevernes kompetencer til at argumentere, 

træffe beslutninger og styre processer. 
  
Det skyldes, at undervisningen tager udgangspunkt i  problemstillinger, 
eleverne har været med til at formulere, og at læringen bliver dybere, 
når eleverne selv arbejder med problemstillingen. 
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Refleksionsspørgsmål
Erfaringer fra egen undervisning

– Tænk på en undervisningssituation, hvor I tog udgangspunkt 
i elevernes undren eller input. Hvad fungerede godt, og hvad 
fungerede mindre godt?

 
 
– Tænk på elevernes rolle i undervisningen. Hvordan deltog de, 

og hvilken forskel er der i forhold til andre undervisnings-
situationer?

 
  
– Tænk på din rolle i undervisningen. Hvordan var din rolle som 

lærer anderledes i denne situation? 
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God undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Hvad gør læreren, når det virker?

Tre pointer fra forskningen, der uddybes på de næste slides:
1. Undervisningens organisering 
 Eleverne arbejder undersøgende

i forskellige faser i undervisningen. 
2. Lærerens rolle
 Læreren faciliterer elevernes 

undersøgende arbejde. 
3. Læringsmiljøets betydning
 Læreren etablerer et miljø, hvor 

eleverne tør prøve sig frem. 
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1: Undervisningens organisering
Eleverne arbejder undersøgende i forskellige faser

Undersøgende undervisning skal udvikle elevernes naturfaglige 
forståelse og kompetencer. Ved at organisere undervisningen 
i forskellige faser kommer eleverne hele vejen rundt om de 
videnskabelige undersøgelsesprocesser – fra deres 
undren vækkes, til de formulerer hypoteser 
og forsøger at finde svar ved at foretage 
undersøgelser for til sidst at kunne 
konkludere og diskutere resultaterne.  
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Undervisningen bygges op omkring fem faser, der har fokus på hver sin del 
af processen i det undersøgende arbejde. Tilsammen udgør faserne 
en undersøgelsescyklus. 

1: Undervisningens organisering
Eleverne arbejder undersøgende i forskellige faser
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1: Undervisningens organisering
Eleverne arbejder undersøgende i forskellige faser

Orientering
Elevernes nysger-
righed vækkes. 
De identificerer et 
problem, som de 
finder relevant og 
meningsfuldt at 
undersøge.

Begrebsliggørelse
Eleverne bliver 
fortrolige med 
begreber, som gør 
dem i stand til at 
formulere de hypo-
teser og under-
søgelsesspørgsmål, 
som de vil arbejde 
med.

Udforskning
Eleverne gennem-
fører undersøgelser. 
De analyserer data 
fra egen eller 
andres empiri.

Konklusion
Eleverne vender 
tilbage til deres 
indledende spørgs-
mål og besvarer 
det.

Diskussion
Eleverne kommu-
nikerer, reflekterer 
og perspektiverer 
undersøgelsen.

Kilde: Pedaste, M., et.al. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. 
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Forskning peger på, at det er vigtigt at:
– Forberede undervisningen, så den er bygget op i forskellige  

faser, der tilsammen giver eleverne erfaring med alle 
elementer af det undersøgende arbejde.

 
 
 
– Organisere og stilladsere undervisningen, så eleverne 

ikke overlades til sig selv i det undersøgende arbejde. 
– Opsætte rammer og støttestrukturer, der er tilpasset 

elevernes selvstændighed, faglige niveau og erfaring 
med den undersøgelsesbaserede tilgang, og give løbende  
feedback i undervisningen, så alle elever støttes og udfordres. 

 
  
 

1: Undervisningens organisering
Eleverne arbejder undersøgende i forskellige faser
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1: Undervisningens organisering
Spørgsmål til egen praksis

Undersøgelsesbaseret undervisning er en tilgang til undervisningen, 
men hvordan den konkret ser ud i praksis, kan variere meget.  
– Hvilke erfaringer har jeres elever med at arbejde 

undersøgende, og hvilken form for stilladsering har de brug for? 
– Hvilke rammer for elevernes arbejde ville være gavnlige 

at opstille i jeres klasse?   
 - for det overordnede emne                                                                                             
 - for tiden og materialerne, der er til rådighed                                                                     
 - for samarbejdet i grupper.                                                                              
– Kunne et forløb, I allerede har arbejdet med, tilpasses de fem faser, 

så det bliver undersøgelsesbaseret? Beskriv hvordan.   
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Aftaler
Det vil vi afprøve i undervisningen

Her kan I notere, hvis I aftaler at afprøve konkrete ideer i jeres 
undervisning inden næste møde.
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2: Lærerens rolle
Læreren faciliterer elevernes undersøgende arbejde

Når eleverne får en aktiv og udforskende rolle, bliver
lærerens opgave at støtte og vejlede, så eleverne guides
i en hensigtsmæssig retning med deres undersøgelser. 
Læreren går fra at være hovedformidler af fagligt 
stof til i højere grad at facilitere elevernes 
undersøgende arbejde. Læreren kan 
stimulere eleverne til at være aktive og 
reflekterende ved at have en åben 
og konstruktiv dialog med dem. 
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I den undersøgelsesbaserede undervisning er der brug for andre former for 
dialog, end når læreren står som hovedformidler af det faglige stof. Forskning 
peger på fire vigtige elementer i konstruktive dialoger mellem lærer og elever.  

2: Lærerens rolle
Læreren faciliterer elevernes undersøgende arbejde
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2: Lærerens rolle
Læreren faciliterer elevernes undersøgende arbejde

At stille spørgsmål

Når læreren stiller 
inviterende og åbne 
spørgsmål, kan det være 
med til at guide eleverne 
i deres arbejde.

At have udforskende 
samtaler
Udforskende samtaler, 
hvor lærer og elever 
undrer sig sammen, er 
en måde at stimulere 
elevernes refleksion.

At træne brugen af 
faglige begreber
Lærerens opgave er at 
anerkende elevernes 
brug af hverdagssprog 
og derefter træne dem i 
at udvikle et fagsprog.

At give feedback

Feedback kan både 
handle om at vejlede 
eleverne til næste skridt 
i deres arbejdsproces 
og om at samle op på, 
hvordan eleverne har 
løst opgaven. 
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Forskning peger på, at det er vigtigt at:
– Undersøge elevernes faglige og personlige forudsætninger og  tage 

udgangspunkt heri, når undervisningen tilpasses elevgruppen, så alle  
elever kan få en aktiv, undersøgende og reflekterende rolle i undervisningen 

   
 
– Trække tråde mellem forskellige begreber og faglige områder

for at give eleverne en forståelse af det naturvidenskabelige 
område på tværs af emner og fag

  
 
– Stimulere elevernes refleksion gennem en konstruktiv 

dialog baseret på åbne spørgsmål, feedback og fokus på 
at træne fagsprog og faglige begreber.

 
 

2: Lærerens rolle
Læreren faciliterer elevernes undersøgende arbejde

Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag i grundskolen 18



2: Lærerens rolle
Spørgsmål til egen praksis

Undersøgelsesbaseret undervisning lægger op til, at læreren har en  
faciliterende rolle, men hvordan man agerer i rollen kan variere. 
Tænk på et undersøgelsesbaseret forløb, I har lavet eller har planer 
om at lave.
– Hvad er det vigtigt, at I hjælper eleverne med, for at de kan være aktive, 

undersøgende og reflekterende? 
– Hvordan kan I trække tråde fra den konkrete undersøgelse til andre 

relevante begreber og faglige områder? 
– Hvordan kan I gennem dialog med eleverne få dem til at undre sig, 

reflektere og komme videre med deres undersøgelser? Kan I give eksempler  
på gode spørgsmål og samtaleformer, der ville virke godt for jeres elever? 
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Aftaler
Det vil vi afprøve i undervisningen

Her kan I notere, hvis I aftaler at afprøve konkrete ideer i jeres 
undervisning inden næste møde.
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3: Læringsmiljøets betydning 
Der er plads til, at eleverne tør prøve sig frem

Interaktionen i klasserummet er afgørende for, at 
undersøgelsesbaseret undervisning fungerer. For nogle 
elever vil arbejdsformen være ny og udfordrende at indgå i. 
Læreren må skabe et læringsmiljø, hvor der 
er fokus på proces frem for resultater, 
og hvor eleverne får gode muligheder for 
at samarbejde og tør prøve sig frem 
i alle undervisningens faser. 
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Forskning peger på, at det er vigtigt at:   
– Skabe tryghed omkring arbejdsformen. Det kræver et positivt  

læringsmiljø med plads til at undre sig og begå fejl i den
undersøgende proces.

 
 
– Rammesætte gruppearbejdet. Det vil sige, at læreren 

sammensætter grupper, alt efter om det skal være homogene  
eller heterogene grupper, og tydeliggør den opgave, grupperne  
skal løse. 

– Øve de faglige diskussioner, så eleverne træner at argumentere  
fagligt og øver sig i at give hinanden konstruktiv feedback.  

3: Læringsmiljøets betydning 
Der er plads til, at eleverne tør prøve sig frem
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3: Læringsmiljøets betydning
Spørgsmål til egen praksis

Hvis den undersøgelsesbaserede undervisning skal fungere, må der være 
et læringsmiljø med plads til at undre sig, forsøge og evt. fejle.  
– Hvad kendetegner læringsmiljøet i klassen nu, og er der behov for at arbejde 

på at udvikle det, så alle elever oplever den nødvendige tryghed? 
Hvilke elever er evt. utrygge, og hvad har de brug for for at afhjælpe det?

– Hvad skal der til, for at rammesætning og instruktioner fungerer godt for jeres klasse?
– Hvilke erfaringer har jeres elever fra andre fag med at give hinanden feedback 

og argumentere fagligt? Hvordan kan I støtte dem i at udvikle disse kompetencer?  
– Hvordan er det fysiske rum, I har til rådighed? Hvis I for eksempel savner instrumenter 

eller konkrete materialer, hvordan kan I da håndtere denne barriere? 

Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag i grundskolen 23



Aftaler
Det vil vi afprøve i undervisningen

Her kan I notere, hvis I aftaler at afprøve konkrete ideer i jeres 
undervisning inden næste møde.
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Denne slide er til eget brug 

I kan indsætte den tekst eller de billeder, I har brug for i jeres drøftelser af 
arbejdet med undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag.
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Find hele materialet om undersøgelsesbaseret 
undervisning i naturfag på:
eva.dk/viden-om
emu.dk
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https://www.eva.dk/viden-om
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