
Naturvidenskabelige metoder
Hent bøger PDF

Steffen Samsøe

Naturvidenskabelige metoder Steffen Samsøe Hent PDF Forlaget skriver:

Naturvidenskabelige metoder
I denne bog gives der et overblik over fagenes metoder, deres forskellighed og også de mange fælles træk.
Som det fremgår af læreplanerne er der fokus på kendskab til modelbegrebet, og derfor har opstilling af

forskellige modeller fået en central placering. 

Udgivelsen gennemgår brug af hypoteser og hvordan man finder den bedste hypotese blandt mange,
afprøvning af kreative idéer, hvis man ikke kan gøre det eksperimentelt, argumentation for
naturvidenskabelige påstande, forskelle, men også fællestræk i fakulteternes metoder.

Kapitlerne er opbygget med en kort oversigt over de enkelte metoder. Der er mange eksempler på de
forskellige metoder, fordi eksemplerne dækker fagene biologi,  fysik, kemi og naturgeografi Eksemplerne
dækker også forskellige historiske epoker. Man kan nøjes med at læse de eksempler, der hører til det fag og

den tid, man er interesseret i.  

Eksemplerne vil også kunne anvendes som inspirationskilde til almen studieforberedelse og
studieretningsprojektet.  
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