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Bogen er opbygget som en række selvstændige opslag og kan og skal altså ikke læses i rækkefølge eller fra
A-Z.  

Under hovedoverskrifterne
- Naturvidenskabelig metode,

- Naturvidenskabelige undersøgelser
- Udvalgte naturvidenskabelige metoder

- Databehandling
- Den naturvidenskabelige rapport
- Laboratoriearbejde og -sikkerhed

kan man finde beskrivelser af de metoder og arbejdsformer, der kendetegner naturvidenskabelig forskning. 

Gennem beskrivelser og eksempler kan elever få en første fornemmelse af de naturvidenskabeligefags
arbejdsmåder og krav til vidensskabelse.  

Det er karakteristisk for de naturvidenskabelige fag, at de er bygget på systematiske iagttagelser og
observationer. I biologi, fysik, kemi og naturgeografi er viden og erkendelse en fortsat proces, hvor den

etablerede viden hele tiden efterprøves eksperimentelt og i praksis.  

I naturvidenskabeligt grundforløb er vægten lagt på de fælles træk i de naturvidenskabelige fag: biologi,
fysik, kemi og naturgeografi. Vi har lagt vægten på den naturvidenskabelige metode, og som skriftlig form
lægger vi vægten på dennaturvidenskabelige rapport; men skrivningen i de naturvidenskabelige fag favner

mere bredt.
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