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Naturvidenskabelig	  arbejdsmetode	  	  

For	  at	  forstå	  naturvidenskab,	  skal	  man	  også	  forstå	  den	  måde,	  man	  arbejder	  på	  i	  naturvidenskab.	  
Køreplanen	  for	  den	  naturvidenskabelige	  arbejdsmetode	  kan	  variere	  	  lidt,	  men	  idéen	  er	  beskrevet	  her;	  

PROBLEMSTILLING	  
Det	  problem,	  du	  gerne	  vil	  vide	  mere	  om	  eller	  
det	  spørgsmål,	  du	  gerne	  vil	  have	  svar	  på.	  
En	  problemstilling	  er	  tit	  formuleret	  som	  et	  
spørgsmål:	  

• Hvilken	  temperature	  skal	  jeg	  vælge,	  når	  
jeg	  bager	  boller?	  

HYPOTESE	  
En	  kvalificeret	  forklaring	  på	  den	  problemstilling,	  I	  
undrer	  jer	  over.	  
En	  hypotese	  kan	  være	  formuleret	  således:	  

• Vi	  tror,	  at	  uld	  er	  bedre	  til	  at	  holde	  på	  varmen	  
end	  bomuld.	  

	  
En	  hypotese	  lægger	  op	  til,	  at	  I	  må	  afprøve,	  om	  den	  
er	  korrekt	  eller	  ej.	  Det	  er	  kun	  en	  rigtig	  hypotese,	  
hvis	  den	  kan	  bekræftes	  eller	  forkastes.	  
	   …begrundelse,	  begrundelse,	  begrundelse	  

Undersøgelse	  og	  
resultater	  
Når	  I	  undersøger	  jeres	  
hypotese,	  er	  det	  vigtigt,	  
at	  I	  udtænker	  en	  
undersøgelse,	  der	  kan	  
svare	  på	  spørgsmålet.	  

Undersøgelsen	  bør	  
gentages	  flere	  gange,	  så	  I	  
kan	  være	  sikre	  på,	  at	  
jeres	  resultater	  holder.	  

Resultaterne	  bruges	  til	  
at	  begrunde	  om	  jeres	  
hypotese	  skal	  forkastes	  
eller	  bekræftes!!	  

Hvis	  jeres	  konklusionen	  
på	  jeres	  undersøgelser	  
viser	  at	  hypotesen	  skal	  
forkastes.	  Bliver	  I	  nød	  til	  
at	  starte	  forfra	  med	  en	  ny	  
hypotese…	  	  

Konklusion	  
Her	  samler	  I	  op	  på	  
resultaterne	  fra	  jeres	  
forsøg.	  Hvis	  hypotesen	  
er	  blevet	  bekræftet,	  har	  
I	  også	  fået	  svar	  på	  jeres	  
problemstilling	  –	  og	  
den	  viden	  kan	  I	  nu	  dele	  
med	  resten	  af	  klassen,	  
eller	  resten	  af	  verden.	   Formidling	  

Vi	  er	  alle	  afhængige	  af	  hinandens	  viden,	  og	  næsten	  
alle	  videnskabelige	  opdagelser	  bygger	  videre	  på	  
tidligere	  opdagelser.	  

Derfor	  er	  vidensdeling	  vigtig!!	  

Formidling	  kan	  være	  et	  skriftligt	  produkt,	  mundlig	  
overlevering	  eller	  deling	  på	  internettet.	  

Metoden	  som	  er	  vist	  ovenfor	  kaldes	  også	  for	  IBSE-‐metoden.	  
En	  anden	  forklaring	  på	  arbejdsmetoden	  kan	  se	  her	  http://virtuelgalathea3.dk/artikel/den-‐naturvidenskabelige-‐
arbejdsmetode-‐og-‐tankegang	  
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Processen	  fra	  et	  behov,	  eller	  problemstilling,	  til	  et	  færdigt	  produkt	  
(også	  kaldt	  design	  tænkning)	  forløber	  typisk	  i	  2	  arbejdsgange	  –	  den	  
analytiske	  fase	  og	  den	  kreativ/tekniske	  fase.	  	  

1

Den	  analytiske	  fase	  

Analyse	  betyder	  at	  gå	  til	  opgaven	  systematisk	  –	  og	  det	  er	  
ikke	  dræbende	  for	  kreativiteten.	  Da	  det	  sikrer	  os	  at	  den	  
mængde	  tid,	  der	  investeres	  i	  processen	  ikke	  vil	  ende	  som	  
spildt	  arbejde.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  få	  styr	  op	  opgaven,	  
og	  punkterne	  man	  skal	  igennem	  er;	  

Ø Indkreds	  og	  definer	  opgavens	  problem,	  krav	  og	  
omfang.	  	  

Ø Indsaml	  mest	  mulig	  inspirationsmateriale	  –	  dvs.	  
viden	  og	  eksempler	  fra	  virkeligheden	  (Spørg	  Google)	  

Ø Lav	  en	  grundig	  målgruppe	  analyse	  –	  dvs.	  spørg	  
brugerne	  af	  jeres	  produkt	  

Ø Lav	  research/kig	  på	  det	  som	  allerede	  findes,	  og	  
analyser	  på	  disse.	  Hvordan	  kan/skal	  dit/jeres	  
produkt	  differentiere	  sig	  fra	  andre	  lignende	  
produkter?–	  hvad	  kan	  der	  gøres	  bedre/anderledes?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Et	  eksempel	  på	  en	  inspirationscollage,	  ses	  nedenfor.	  

	  

ALLE	  PRODUKTER	  HAR	  ET	  DESIGN!	  	  

Designet	  er	  strukturen,	  formen,	  størrelsen,	  overfladerne	  og	  de	  farver	  
produktet	  har	  fået.	  Alle	  disse	  faktorer	  er	  for	  det	  meste	  blevet	  til	  ud	  fra	  
konstruktørens	  eller	  designerens	  beslutning.	  Dermed	  bestemmer	  
konstruktøren	  eller	  designeren	  også	  hvordan	  produktet	  skal	  virke	  for	  de	  
personer,	  som	  bruger	  det,	  og	  i	  de	  situationer	  som	  produktet	  skal	  bruges	  i.	  
	  

2

Ø Opstil	  hårde	  og	  bløde	  krav	  –	  dvs.	  de	  overordnede	  
ufravigelige	  krav,	  samt	  hvilke	  design	  parametre	  I	  vil	  
lægge	  vægt	  på.	  

Ø Alt	  det	  I	  har	  opsporet,	  samles	  på	  en	  inspirationscollage.	  	  
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Den	  kreative/tekniske	  fase	  

Nu	  skal	  ideerne	  tænkes,	  og	  som	  i	  den	  analytiske	  fase	  er	  
der	  her	  også	  en	  arbejdsform	  der	  skal	  bruges.	  Men	  nu	  er	  
det	  for	  at	  sikre	  fokus	  på	  opgaven,	  og	  ikke	  komme	  på	  
afveje	  –	  hvilket	  let	  kan	  ske	  når	  ideerne	  springer	  frem	  J.	  	  	  

1. Hjernen	  skal	  aktiveres	  –	  1.	  skitsefase	  

a. Hver	  af	  gruppens	  medlemmer	  skal	  nu	  
til	  at	  lave	  skitser	  –	  HUSK	  at	  10	  
forskellige	  ideer	  og	  skitser	  er	  bedre	  end	  
2…producer	  derfor	  flest	  mulige,	  det	  gør	  
arbejdet	  nemmere	  for	  jer!!	  Prøv	  at	  
bruge	  forskellige	  skitseteknikker	  og	  
materialer,	  som	  fx	  farver,	  tekstiler,	  
pensler	  osv.	  

	  

b. Brug	  mindmap,	  brainstorm	  eller	  andre	  
teknikker	  til	  ideudviklingen	  

c. Selv	  om	  du	  er	  godt	  i	  gang	  med	  
processen,	  så	  husk	  fortsat	  at	  indsamle	  
viden,	  inspiration,	  materiale	  og	  
billeder.	  

2. 1.	  Præsentationsrunde	  i	  gruppen	  

a. Man	  viser	  sine	  skitser	  for	  de	  andre,	  
forklarer	  hvad	  det	  man	  tegnet	  og	  
hvorfor.	  

b. Feedback	  –	  når	  man	  har	  præsenteret	  
sine	  skitser,	  kommer	  de	  andre	  i	  
grupper	  med	  ideer	  til	  hvordan	  
produktet	  kan	  blive	  endnu	  bedre.	  	  	  	  	  
Dvs.	  I	  skyder	  hinandens	  ideer	  op.	  

3. Hjernen	  på	  arbejde	  igen	  –	  2.	  skitsefase	  

a. Vi	  skal	  nu	  bruge	  gruppens	  feedback,	  til	  
at	  videreudvikle	  på	  skitserne	  (det	  
kaldes	  også	  produktudvikling)	  

b. HUSK	  at	  tage	  højde	  for	  pkt.	  1.c	  i	  denne	  
del	  af	  processen.	  	  

	  

4. 2.	  Præsentationsrunde	  

a. Gruppen	  gennemgår	  alle	  ideer/skitser,	  
diskuterer	  dem	  og	  foretager	  til	  sidst	  et	  
begrundet	  
valg	  af	  den	  
bedste	  
ide/løsning	  
ud	  fra	  1.	  de	  
hårde	  og	  
bløde	  krav,	  2.	  Målgruppen	  og	  3.	  Hvad	  
gør	  jeres	  produkt	  bedre	  for	  brugeren?	  

b. Målgruppen	  spørges	  til	  råds,	  om	  
problemet	  løses	  med	  tænkt	  løsning.	  

5. Bearbejdning	  og	  visualisering	  af	  valgte	  
ide/produkt	  –	  dvs.	  preto-‐	  eller	  prototype.	  

a. Designet	  rentegnes	  med	  mål	  og	  øvrige	  
detaljer.	  

b. Produktet	  kan	  visualiseres	  på	  flere	  
måder	  afhængig	  af	  jeres	  evner,	  og	  
hvad	  der	  egner	  sig	  bedst	  til	  produktet.	  

i. Model	  i	  ler	  el.	  Lign.	  

ii. 3D	  print	  

iii. 	  PC	  baseret	  tegneprogram	  

6. Præsentation/test	  

a. Produktet	  præsenteres/fremlægges	  
for	  målgruppen,	  sammen	  med	  en	  
begrundelse	  for	  de	  valgte	  løsninger	  
(det	  kaldes	  også	  at	  Pitche)	  	  

7. Evaluering	  

a. Hvordan	  er	  processen	  forløbet,	  kan	  
noget	  gøres	  anderledes?	  

b. Hvordan	  ville	  en	  videreudvikling	  af	  
produktet	  se	  ud?	  
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Gruppeopgave	  i	  design	  tænkning.	  
I	  skal	  designe	  et	  møbel	  til	  en	  skole,	  som	  tager	  hensyn	  til	  at	  eleverne	  
skal	  være	  længere	  tid	  i	  skole.	  	  
	  

Gruppens	  løsning	  på	  opgaven	  præsenteres	  
med	  en	  skitse,	  og	  en	  model	  lavet	  med	  
Google	  Sketchup.	  	  
www.tegneprogrammer.dk/google-‐
sketchup/	  	  
NOTE	  –	  hvis	  man	  har	  adgang	  til	  en	  3D	  
printer,	  skal	  produktet	  også	  printes	  i	  den	  
rigtige	  målestok.	  	  

Gruppen	  skal	  udfylde	  projektplanen	  nedenfor,	  for	  at	  dokumentere	  processen.	  	  

Opgaven	  

Kilde:	  www.ideo.com	  	  
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Design-‐tænknings	  processen	  er	  et	  samarbejde	  om	  at	  skabe	  og	  udvikle	  
ideer.	  Man	  er	  ”Kollaborativ”	  –	  og	  det	  betyder,	  at	  idéer	  bliver	  bedre	  af,	  
at	  være	  resultatet	  af	  samarbejde	  i	  stedet	  for	  sololøb.	  Processen	  er	  en	  
sjov	  og	  effektfuld	  gruppeproces,	  som	  på	  nye	  og	  kreative	  måder	  
kombinerer	  og	  skaber	  viden,	  der	  sættes	  i	  spil	  med	  virkeligheden.	  	  
Man	  er	  med	  andre	  ord	  INNOVATIV,	  for	  ideer	  bliver	  implementeret	  og	  
skaber	  værdi	  for	  en	  selv	  og	  andre.	  

	  Gruppeopgave.	  

I	  skal	  nu	  bruge	  alt	  den	  viden	  som	  I	  har,	  og	  alt	  den	  
viden	  som	  I	  ikke	  vidste	  I	  havde	  J	  

Gruppen	  skal	  designe	  et	  urinal	  så	  de	  kvindelige	  
festivaldeltagere,	  har	  samme	  mulighed	  som	  de	  
mandlige	  festivaldeltagere.	  	  

Mændene	  havde	  på	  Roskilde	  	  
Festival	  denne	  mulighed	  	  
–	  hvad	  skal	  damerne	  have?	  	  

	  

Jeres	  løsningsforslag	  på	  opgaven	  
Skal	  indeholde	  en	  skitse,	  ark	  med	  succeskriterier	  og	  en	  	  
model	  som	  viser	  jeres	  løsningsforslag.	  

“Design	  is	  not	  
just	  what	  it	  

looks	  like	  and	  
feels	  like.	  

Design	  is	  how	  it	  
works.”	  

	  -‐	  Steve	  Jobs	  	  

Caseopgave	  
	   Design	  projekt	  	  

Bæredygtighed	  er	  et	  eksempel	  på	  
en	  succesfuld	  design	  proces.	  Dette	  
års	  Roskilde	  Festival,	  havde	  flere	  
eksempler	  på	  dette,	  fx	  Urin	  bliver	  
til	  øl	  	  
http://www.foodculture.dk/Samfund_og_forbrug/Event/201
5/Roskilde_Festival-‐Beercycling.aspx	  

	  
Et	  andet	  eksempel	  fra	  samme	  
festival	  var	  projekt	  ”Stop	  spild	  af	  
mad”	  
http://www.foodculture.dk/Samfund_og_forbrug/Event/201
5/Madspildsprojekt_vandt_miljoepris_paa_Roskilde_Festival.
aspx#.VZ4nV4u4SA8	  
	  

Så	  design	  tænkning	  er	  mange	  ting	  
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Videns	  kortlægning	  –	  hvordan	  skal	  man	  bruge	  værktøjet?	  Se	  guide	  nedenfor…	  
1 Skriv	  opgaven	  på	  skiltet	  
2 Gruppen	  skal	  brainstorme	  med	  post-‐its	  på	  ”Hvad	  ved	  om	  opgaven?”	  tegnet	  

a. 5	  minutter	  selvstændig	  –	  dvs.	  man	  snakker	  IKKE	  under	  denne	  øvelse	  
b. 15	  minutter	  forklaring	  –	  man	  forklarer	  for	  de	  andre	  i	  gruppen	  hvad	  man	  har	  skrevet	  på	  sedlen	  
c. 15	  minutter	  samling	  –	  post-‐it	  sedlerne	  samles	  i	  grupper,	  dvs.	  dem	  der	  hører	  naturligt	  sammen	  

3 Gruppearbejde	  om	  ”Hvad	  mangler	  vi	  af	  viden?”	  –	  resultater	  skrives	  ved	  ”Ø´et”	  	  
4 Gruppearbejde	  om	  ”Hvor	  finder	  vi	  vores	  viden?”	  –	  resultatet	  skrives	  ved	  ”Kikkerten”	  
5 Samling	  af	  ”Hvad	  ved	  vi…?”	  med	  ”Hvilken	  viden	  mangler…?”	  og	  resultatet	  skrives	  ved	  ”Start”	  

	  
Dette	  arbejde	  er	  grundlaget	  for	  brugen	  af	  planlægningsværktøjet	  



	  

	  

Hæfte	  nr.	  4	  	  	  Design	  og	  materialelære	   8	  

Lavet	  af	  Hans-‐Christian	  Keller	  	  	  

Planlægningsværktøjet	  –	  et	  værktøj	  til	  at	  sikre	  gruppen	  ikke	  mister	  fokus	  på	  opgaven.	  
1 Udgangspunktet	  er	  resultatet	  af	  jeres	  videns	  kortlægning,	  og	  det	  skrives	  ved	  ”manden”	  
2 Målet	  for	  opgaven	  skrives	  i	  ”målskiven”	  
3 Feltet	  SUCCESKRITERIER	  udfyldes	  -‐>	  der	  er	  flere	  

a. Et	  succeskriterier	  er	  små	  delmål,	  der	  skal	  opfyldes	  for	  at	  målet	  kan	  opfyldes	  
4 ”Steps”	  udfyldes	  –	  der	  er	  tegnet	  to,	  og	  gruppen	  tegner	  selv	  de	  resterende	  –	  alt	  efter	  behov	  

a. HVERT	  ”Step”	  skal	  indeholde;	  
i. ”Hvad”	  –	  dvs.	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  aktiviteten	  
ii. ”Hvem”	  –	  dvs.	  hvem	  gør	  det	  –	  eller	  er	  man	  flere	  om	  opgaven	  (ansvarsfordeling)	  
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Supplerende	  opgave	  eller	  et	  fælles	  projekt	  for	  en	  hel	  klasse.	  
-‐ Design	  et	  møbel	  og	  lav	  det	  i	  fuld	  skala	  
-‐ Design	  et	  område,	  som	  kan	  bruges	  til	  hygge	  og	  socialt	  samvær	  

Til	  jeres	  løsning	  af	  projektet	  skal	  i	  bruge	  planlægningsværktøjet,	  ark	  med	  succeskriterier,	  skitse	  tegninger	  
og	  projekt-‐	  og	  procesplan.	  

I	  kan	  hente	  inspiration	  her;	  
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Naturvidenskabelig	  arbejdsmetode,	  kaldes	  
også	  for	  IBSE-‐modellen	  

PROBLEMSTILLING	  
	  

HYPOTESE	  
	  

Undersøgelse	  og	  
resultater	  

	  

Formidling	  

	  

Konklusion	  
	  

Materiale	  liste;	  

Udfyld	  de	  tomme	  felter	  med	  jeres	  egne	  betragtninger,	  diskussioner	  og	  oplevelser	  undervejs	  i	  
processen.	  
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Fra	  lærer	  til	  lærer	  -‐	  dette	  hæfte	  er	  fjerde	  del	  af	  en	  serie	  på	  syv,	  som	  
kan	  danne	  grundlag	  for	  undervisning	  på	  Science	  linjefaget	  –	  eller	  bare	  
bruges	  som	  inspiration	  til	  anden	  naturvidenskabelig	  undervisning.	  
	  

Det	  har	  eleven	  lært..	  

• Selvstændigt,	  eller	  med	  lidt	  hjælp,	  at	  tilpasse	  komplekse	  
designprocesser	  ud	  fra	  eksperimenter	  og	  analyser	  –	  dvs.	  en	  
innovativ	  tankegang.	  	  

• Fremstille	  et	  produkt	  ud	  fra	  en	  idé	  eller	  en	  problemstilling.	  
• At	  evaluere	  egen	  designproces	  og	  produkt	  ud	  fra	  

designideen	  og	  produktets	  innovative	  værdi.	  	  
• Hvordan	  man	  præsenterer	  sit	  produkt	  på	  og	  uden	  for	  

skolen,	  og	  hvilke	  virkemidler	  virker	  bedst	  i	  forhold	  til	  
præsentationen.	  

• Bruge	  digitale	  tegneprogrammer	  

• Bruge	  værktøjerne	  –	  videns	  kortlægning	  og	  planlægning	  

Komplette	  undervisningsforløb	  og	  værktøjer	  til	  design	  processer.	  
Undervisningsforløb	  lavet	  af	  Trapholt,	  som	  indeholder	  2	  forløb	  –	  1.	  Idé	  til	  brug	  og	  2.	  
Bæredygtig	  design	  http://designprocessen.dk	  

IDEO	  fra	  Stanford	  Universitet	  i	  Californien,	  har	  lavet	  et	  tool	  kit	  for	  begyndere	  
https://dschool.stanford.edu/use-‐our-‐methods/	  

Design	  to	  Improve	  Life	  har	  lavet	  et	  digitalt	  værktøj,	  som	  kan	  lærer	  og	  elever	  med	  at	  holde	  
fokus	  på	  deres	  mål	  http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas	  	  

	  

Undervisningsplan	  
Dag	  1	   læs	  side	  3-‐4,	  gennemse	  links	  i	  teksten,	  og	  lav	  gruppeopgave	  

	   På	  side	  5	  

Dag	  2	   Lav	  gruppeopgave	  færdig	  og	  præsentere	  løsningsforslag	  

Dag	  3	   Præsentation	  og	  opstart	  af	  Caseopgave	  

Dag	  4	   Gøre	  Caseopgave	  færdig	  og	  præsentere	  løsningsforslag	  
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”The	  BEST	  WAY	  to	  PREDICT	  THE	  FUTURE	  	  
	   	   is	  to	  CREATE	  IT.”	  
	   	   	   	   	   -‐	  ABRAHAM	  LINCOLN	  	  

“LOGIC	  will	  get	  you	  from	  A	  to	  Z,	  
imagination	  will	  take	  you	  
EVERYWHERE.”	  
	   	   	   -‐	  ALBERT	  EINSTEIN	  

Denne	  publikation	  er	  lavet	  som	  inspirations-‐	  og	  undervisningsværktøj	  til	  lærerne	  i	  
Sønderborg	  Kommune,	  men	  vil	  også	  kunne	  bruges	  af	  andre	  lærer.	  
Kommunen	  har	  valgt	  at	  etablere	  fem	  ”huse”,	  og	  de	  danner	  i	  fællesskab	  VidensBy	  
Sønderborg.	  	  Det	  skal	  sikre	  et	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  institutioner,	  skoler	  og	  
virksomheder.	  Med	  det	  formål	  at	  børn	  og	  unde	  tilegner	  sig	  færdigheder,	  der	  
kvalificerer	  dem	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  en	  globaliseret	  verden.	  	  
Kilde:	  www.houseofscience.dk	  

Bruges	  hele	  materialet,	  vil	  eleverne	  blive	  undervist	  i	  Innovation,	  biobrændsel,	  
vedvarende	  energi,	  produktdesign,	  robotprogrammering,	  entreprenørskab,	  
projektarbejde	  med	  andre	  skoler	  og	  mennesket	  som	  bæredygtig	  forbruger.	  
	  

God	  læse-‐	  og	  arbejdslyst.	  
Venlig	  hilsen	  

Birgitte	  Bjørn	  Petersen,	  Projektleder	  HoS	  


