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Hvad er eksperimentelt arbejde? 

Fysik A: Eleverne skal 
• kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske 

eksperimenter til undersøgelse af en åben 
problemstilling 

• kunne behandle eksperimentelle data med 
henblik på at diskutere matematiske 
sammenhænge mellem fysiske størrelser 

Omfanget af elevernes eksperimentelle arbejde udgør 
mindst 20 pct. af uddannelsestiden. 



Biologi A: Eleverne skal kunne 
• gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser 

og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i 
felten, herunder vurdere risikomomenter og de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med 
biologisk materiale, apparatur og kemikalier 

• analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde 
samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske 
undersøgelser 
 

Det eksperimentelle arbejde, herunder feltundersøgelser, indgår 
som en integreret del af undervisningen og har et omfang, der 
svarer til ca. 20 pct. af fagets uddannelsestid 

 



Eleverne skal kunne: 
• udføre kemiske eksperimenter og tilrettelægge 

simple kemiske eksperimenter 
• omgås kemikalier og laboratorieudstyr på 

forsvarlig og reflekteret vis 
• registrere og efterbehandle data og iagttagelser, 

analysere, vurdere og formidle forsøgsresultater 
såvel mundtligt som skriftligt 

Elevernes eget eksperimentelle arbejde i laboratoriet skal udgøre 
mindst 16 pct. af fagets uddannelsestid. 

 



Eleverne skal kunne: 
• planlægge og gennemføre eksperimentelt 

arbejde herunder systematiske 
feltobservationer og feltmålinger vedrørende 
geofaglige fænomener 

• ud fra egne data, observationer og målinger 
analysere og fortolke udviklingsprocesser i 
naturen og menneskets omgivelser 
 



Men hvorfor laver vi eksperimentelt 
arbejde? 

 
 
 
 
 
Efter:  
Lærke Bang Jacobsen: 
”Formål med eksperimentelt 

arbejde i 
fysikundervisningen.” 

Mona: nr.4      2008. 



Formål med eksperimenter. 

Derek Hodson: 
1. Motiverer 
2. Laboratoriefærdigheder 
3. Faglig viden 
4. Metodeindsigt 
5. Udvikle 

naturvidenskabelige 
holdninger 

 



Motivation? 

• Undersøgelsesbaseret 
undervisning giver 
ejerskab. 

• Åbne problemstillinger 
• Selvformulerede og 

selvtilrettelagte 
undersøgelser 



Laboratoriefærdigheder 

• Lære apparatur 
• Variabelkontrol 
• Databehandling 
• Konklusioner 

 



Give faglig viden 

• Faglige fænomener 
demonstreres. 

• Hands-on 



Indsigt i fagets arbejdsmetoder 

• Indsigt i den hypotetisk-
deduktive 
arbejdsmetode. 

• Fagligt relevante 
spørgsmål 
 



Naturvidenskabelige holdninger 

• Fordomsfrihed 
• Objektivitet 
• Accept af ikke at drage 

forhastede konklusioner 



Eksperimentelle kompetencer? 



Fra: Lærkes artikel 



Hvor skal undersøgelserne ske? 



Museer 



Autentisk undervisning 

• Samarbejde med eksterne 
• Projekt defineres af eksterne 
• Projekt evalueres af eksterne 
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