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undervisning|

Hvad er egentlig forskellen på en undersøgelse og et eksperiment? 
Med det øgede fokus på naturfagenes metoder i naturfagsundervis-
ningen, kan det være sundt at reflektere over, hvad det er man gør 
og lære sig at skelne.

Undersøgende 
eller eksperimenterende?

Af Anders V. Thomsen 

ikke blot ser på, hvad der sker i naturen, 
men ændrer på faktorerne.
 Med disse eksempler håber jeg, at begre-
berne undersøgelse og eksperiment kan be-
nyttes mere adskilt, når vi taler om metodik 
i naturfagene. Jeg tror også, at mange elever 
kan have glæde af at reflektere over, om de 
primært arbejder undersøgende eller ekspe-
rimenterende, når de udfører praktisk arbej-
de i naturfag. En mere bevidst skelnen kan 
muligvis også være med til at opøve elever-
nes analytiske tilgange i naturfagene. Også 
hvis de senere skal arbejde med naturfaglige 
problemstillinger i andre sammenhænge. 
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sø over et døgn. Man kan også undersøge, 
hvad pH-værdien er i frugter og drikkevarer.
Eksperimenter i kemi kan være at se på re-
aktionshastigheder som funktion af tempe-
raturen. Man manipulerer altså temperatu-
ren for at se på virkningerne. Det kan også 
være man eksperimenterer med surhedsgrad 
i jordbund og registrerer planters følsomhed 
over for ændringerne.
 Der findes således mange eksempler 
på, hvad forskellene er, ligesom der findes 
gråzoner mellem det undersøgende og det 
eksperimentelle. Nogle vil måske argumen-
tere for, at det blot er en lille undersøgelse, 
at dryppe saltsyre på kalksten, fordi man 
blot fremskynder en naturlig proces, hvor 
sur nedbør eroderer bjergarten. Men i denne 
distinktion er det et eksperiment, fordi man 

hvor mange æg de lægger, hvor mange af 
æggene der udruges, hvor de trækker hen 
om vinteren, samt hvornår de begynder at 
trække. Vi ser, beskriver og konkluderer. Vi 
ændrer ikke nogle faktorer, men ser på fug-
lene som de er.
 Hvis vi derimod gerne vil vide, hvordan 
fuglene finder vej, kræver det en anden me-
todemæssig tilgang. Her kan vi opstille et 
eksperiment, hvor vi påvirker fuglene og 
ændrer på mulige faktorer. Vi kan fx tage 
en af fuglene med ind i et laboratorium og 
herinde ændre på faktorer som lysmængde, 
magnetfelt, temperatur osv. Inden vi går i 
gang kan vi opstille en hypotese, der siger, 
at fuglenes trækmønstre påvirkes af jordens 
magnetfelt. Denne hypotese kan vi i labora-
toriet forsøge at verificere eller falsificere.
 Hvis fuglen ændrer retning, når vi ændrer 
magnetfeltets retning i laboratoriet, kunne 
det tyde på, at fugle kan registrere Jordens 
magnetfelt og finde vej ved at navigere ef-
ter dette felt. Yderligere eksperimenter kan 
fx vise om lysmængde og temperatur også 
har indflydelse på fuglens trækmønstre. Kan 
eksperimentets resultater opnås med andre 
fugle under lignende forhold, kunne noget 
tyde på, at eksperimentets hypoteser er veri-
ficerede. 
 I biologi kan man således se på forskelle 
i det eksperimenterende og det undersø-
gende, ved at arbejde med fugle. Men der 
kunne findes utallige andre eksempler fra 
bøger, internettet eller Kaskelots undervis-
ningssider. Der er også eksempler på for-
skelle i skolens øvrige naturfag. 

betyder, at der er nogle bestemte kriterier 
for, at resultatet af forsøget regnes som vi-
den. For eksempel skal en gentagelse af for-
søget kunne give det samme resultat. 

Undersøgelse
Ser vi på begrebet undersøgende indkredses 
det ikke i Gyldendals fremmedordbog, og vi 
må se på det, som det verbum ordet er. Det 
er noget man gør. Man undersøger noget der 
er. Her er vi inde ved kernen af det, jeg vil 
frem til med denne distinktion. Nemlig at se 
på naturen som den er kontra at manipulere 
med naturen.

hVordAn mAn finder Ud Af nogeT
Vil man lære noget om fugle, kan man un-
dersøge fugle som de naturligt er, eller man 
kan opstille et eksperiment og påvirke fug-
lene ved at ændre faktorerne, for derved at 
lære noget om, hvordan de er i bestemte 
sammenhænge.
 I et eksperiment ser man ofte på en lille 
og afgrænset del af virkeligheden for at se 
på specifikke sammenhænge eller kausali-
teter. Man kan sige, at en undersøgelse har 
en mere konstaterende karakter og i mindre 
grad en kausalkarakter.
 En undersøgelse (hvor vi altså ikke på-
virker fuglene eller deres omgivelser) kan 
fx vise, hvad de æder, hvor ofte de æder, 

Det hænder oftere og oftere, at lærere på ef-
teruddannelse eller lærerstuderende spørger 
mig om forskellen på undersøgende og eks-
perimenterende arbejde. I disse år, hvor der 
kommer mere og mere fokus på den metodi-
ske side af naturfagene er spørgsmålet helt 
enkelt og naturligt, hvorimod svaret kræver 
lidt mere spalteplads. 
 Både den undersøgende og den ekspe-
rimenterende tilgang til naturfagene ligger 
inden for den praktiske tilgang til faget. Vi 
har et hav af metoder inden for naturfagene, 
hvoraf nogle af de mest grundlæggende er 
repræsenteret i vores fire faghæfter under 
Arbejdsmetoder og tankegange. Som et af 
de nyere tiltag er faglig læsning fx kommet 
med i den metodepalette, der kan give ele-
verne mulighed for at lære fagenes begre-
ber, metodik og sammenhænge. 

eksperimenT
Ser vi på begrebet eksperiment indkredser 
Gyldendals fremmedordbog begrebet såle-
des: ”Planlagt (videnskabeligt) forsøg”. At 
det er planlagt, viser at nogle mennesker (fx 
forskere eller elever) har en intention med 
forsøget og dermed har nogle kriterier, de 
ønsker at se på forsøget ud fra. At der er et 
forsøg viser også, at der ligger en intention 
om at komme frem til noget, fx en ny erken-
delse. At forsøget skal være videnskabeligt 

geogrAfi
Undersøgelser i geografi kan fx være, hvil-
ke bjergarter der findes på en kyststrækning, 
ligesom man efterfølgende kan undersøge, 
om der skulle være ledeblokke mellem. 
 Eksperimenter i geografi kan fx være, 
at ændre på temperaturforhold, saltindhold 
eller strømforhold i et laboratorium for at 
finde ud af, hvordan forskellige bjergarter, 
kornstørrelser eller jordbundstyper reagerer 
på ændrede miljøfaktorer. Ligeledes kan 
man fx ved at dryppe fortyndet saltsyre på 
bjergarter eksperimentere sig frem til, hvor 
stort indholdet af kalk omtrentlig er i de 
fundne bjergarter.

fysik
Undersøgelser i fysik kan fx være, at man 
ser på, hvor mange lag af bly eller spege-
pølse, der skal til for at begrænse den ioni-
serende stråling fra skolens alfa- beta- el-
ler gammakilder. Man kan også undersøge 
accelerationen af en klassekammerat, der 
starter en cykeltur.
 Eksperimenter i fysik kan fx være, at ud-
sætte en flødebolle for trykforhold, der ikke 
naturligt er i fysiklokalet. Man kan så yder-
ligere eksperimentere ved at ændre tempe-
raturforholdene og registrere ændringerne. 
Ved at benytte idealgasligningen kan man
også regne på, hvad de ændrede faktorer har 
af indflydelse.

kemi
Undersøgelser i kemi kan fx være, at man 
ser på, hvad der sker med pH-værdien i en 


