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Mål
Kompetenceløftsforløbet skulle: 
1) styrke de deltagendes lærers kendskab til modeller og modellering (i 

relation til naturfagsundervisning i skolen).
2) sikre at lærerne kunne gennemføre naturfagsundervisning, der havde 

som mål at gøre eleverne mere metamodelleringskompetente.

Undersøgelsesspørgsmål: I hvilken grad kan vores kursusforløb 
bidrage til et kompetenceløft af naturfagslærere indenfor 
kompetenceområdet modellering?

De deltagende naturfagslærere kom fra:
Vordingborg kommune - 12 lærere
Roskilde kommune – 15 lærere
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Der var fuld vikardækning for de deltagende lærere, således at hvert kursus og workshoppen blev honoreret med 9,4 timer til deltagelse og 
forberedelse. Selve gennemførelsen af modelleringsundervisningen i egen klasse, var en del af lærerens egen forberedelse, mens deltagelse 
i det efterfølgende interview blev aflønnet med 1 time.
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Vores forståelse af modeller, modellering, og 
metamodellering

En model er en repræsentation 
af noget andet.

Det modellerne repræsenterer kan 
grupperes i fire hovedgrupper: 
• objekter, 
• fænomener (inkl. begivenheder), 
• processer og 
• systemer.

Fra Christiansen, 2020b
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Vores forståelse af modeller, modellering, og 
metamodellering

Modellering er en række af 
handlinger (en proces) der 
resulterer i en model.

Fra Christiansen, 2020a



Støttet af:

Vores forståelse af modeller, modellering, og 

metamodellering

Den generelle viden om modeller og deres anvendelse kaldes af Schwarz (2002) for 

metamodelleringsviden.

Metamodellering forstås som en overfaglig og emneuafhængig forståelse af modeller og 

modellering (kaldes i læseplanerne et metablik på modeller og modellering).

Metamodellering inkluderer viden om:

• hvad modeller kan repræsentere inkl. viden om inddeling i modeltyper.

• modellers styrker, svagheder, fordele og ulemper.

• hvilke formål modeller har, hvordan de anvendes, hvorfor de anvendes, og hvorfor 

modeller ændres. 

Metamodellering opfattes som en generel forståelse af modeller og modellering hvori den 

praktiske dimension ikke direkte er inkluderet (Schwarz et al., 2009, 2012). Men 

metamodelleringsviden har stor indflydelse på hvordan modellering praktiseres.
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Hvad er modeller, modellering 

og metamodellering?
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Relationer mellem ‘modelleringsfærdigheder’ og ‘-viden
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Kursus 1 - om naturfaglige modellers natur og hvad læseplanerne ‘siger’…..
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Kursus 2 – om modellers anvendelse, ændring og udvikling 
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Workshop

 Hvad er modellers relation til virkeligheden?

 Hvilke funktioner har modeller?

 Hvorfor det kan give mening at ændre modeller?

 Hvilke metoder kan der anvendes for at afgøre, om der er en model, der er bedre end en anden model?

 Hvad formålet er med at have flere forskellige modeller af samme fænomen eller objekt?

Principielt fra Schwarz & White, 2005
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Resultater fra interviews 

• Langt de fleste lærere, der deltog i kompetenceløftsforløbet, oplever at 
have fået en større indsigt i, hvad en model kan, og giver udtryk for at 
deres forståelse af modellering har ændret sig. 

• Langt de fleste lærere udtaler, at de fremover vil have et større fokus på 
modellering i deres undervisning end tidligere. 

• Flere lærere giver udtryk for, at de nu er blevet mere bevidste om at 
flytte deres fokus fra at arbejde med modeller med deres elever, til at 
arbejde med modellering og elevernes kompetencer.

• Lærerne giver udtryk for, at de gennem kompetenceløftforløbet er 
blevet bedre til metamodellering. 
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Jeg tror absolut at jeg vil være mere bevidst om 

hvordan jeg anvender modellerne om.. ja.. og hvilke 

modeller jeg bruger, så …også det med hele tiden at 

få eleverne til at være kritiske over for de forskellige 

modeller  ik’.

Meget på kurset kunne bruges nærmest en til en. Det 

har været virkelig godt. Jeg har trukket meget på de 

ting, vi har lært på kurset i min egen undervisning. Jeg 

synes virkelig, jeg har fået noget ud af det. 

Lige netop det med at gå hen og omskabe modellerne 

til sine egne eller omskabe et eller andet teori til en 

model, …det er noget jeg har fokus på nu.

Jeg er blevet mere bevidst om måske også 

at lede efter modelleringsopgaver, når jeg 

leder efter ting

Min brug af modellering eller modeller, er 

blevet større

Jeg er selv blevet mere bevidst om at stikke dem 

nogle flere modeller, lære dem at se kritisk på 

tingene. Og så det med at vi skal have lidt mere af 

modelleringskompetencen i undervisningen.

Min forståelse af modellering har ændret sig 

– tror jeg.
Mit syn på modeller har ændret sig. Jeg er 

blevet klogere… (at) forstå hvad er modeller 

og hvad er ikke modeller.

At gennemføre naturfagsundervisning der har som mål 

at gøre eleverne mere metamodelleringskompetente?

Jeg er selv blevet bedre til metamodellering.

Jeg tror jeg er blevet mere sikker på hvad det 

(metamodellering) egentlig betyder, end jeg var før.

Min modelleringsviden eller viden om 

omkring modellering…., er blevet større. 

Jeg er blevet mere bevidst om, hvor 

vigtigt det er at …..eleverne bliver en 

større og mere aktiv del af fremstillingen 

af egne modeller.

Udpluk af udsagn fra interviews og Padlets

Jeg er blevet mere opmærksom på hvad 

man kan bruge modeller til og hvor vigtigt det 

er.

Jeg er blevet mere bevidst om, hvor vigtigt 

det er at anvende modeller i min 

undervisning. Ligeledes at eleverne bliver 

en større og mere aktiv del af fremstillingen 

af egne modeller.
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Resultater fra observationer af ‘metamodelleringsundervisning’ 
– generelle betragtninger

13 undervisningsforløb á 1 til 2 lektioner endte med at blive gennemført.

Undervisningen skulle tilgodese mindst en af de 5 metamodelleringskategorier, hvor det 
skulle evalueres om eleverne var blevet mere metamodelleringskompetente indenfor 
den eller de valgte metamodelleringskategorier.



Støttet af:

Resultater fra observationer af ‘metamodelleringsundervisning’ 
– generelle betragtninger

Observationer:
Modeller og/eller modellering var et væsentligt element i alle 13 gennemførte 
undervisningsforløb.

Modellering og anvendelse af modeller var i undervisningsforløbet primært et middel til 
fagfaglig viden. Vi så kun sporadisk eksempler på at det overfaglige 
metamodelleringsaspekt eksplicit blev italesat og evalueret.

Eksempelvis var der et undervisningsforløb, som havde de tre metamodelleringsmål; 
Hvad er modellers relation til virkeligheden?, hvilke funktioner har modeller? og hvad er 
formålet med at have flere forskellige modeller af samme fænomen eller objekt?
Eleverne valgte her en plasttype og blev sat til først at bygge en konkret model af 
monomer, som senere skulle gøres til model af polymer. Evalueringen bestod slutteligt i 
samtaler om, hvad eleverne nu havde lært ift. polymerer?



Støttet af:

Vi har givetvis ikke være gode nok til at stilladsere lærernes arbejde med de undervisningsforløb, 

der skulle bidrage til at gøre eleverne mere metamodelleringskompetente. 

COVID-19 pandemiens indflydelse på alle aktørers hverdag har sandsynligvis heller ikke hjulpet. 

Det kan selvfølge også indvendes, at forandringer tager tid, og vores forløb har været af for 

beskedent et omfang. 

Vi må ‘se’ på os selv…… 

”Vi havde det der slide med de forskellige modeller og hvornår de skulle bruges. Det 
har jeg siddet og kigget på, altså for lang tid siden. Men jeg sad og kiggede på det, 
for at lave noget undervisning. Nu er det så kommet langt væk fra mig igen”. 

”Altså det kunne være virkelig spændende at lave et forløb omkring…, men jeg har 
lidt svært ved at se hvornår der reelt er tid til det, når man sådan,.. og altså også 
pga. Coronaperioden, altså man mangler … jeg kan i hvert fald mangle 3 måneder 
af min undervisning, på noget af det…………..”

”Der er ting der skal graves frem nu.  Det er nok i virkeligheden det jeg synes er det 
største problem - det er at man ikke … også fordi forløbet blev brudt op, men der var 
egentlig aldrig rigtig tid til at fordybe sig i det – på en eller anden måde”.
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Styrke de deltagendes lærers kendskab til modeller og 
modellering (i relation til naturfagsundervisning i skolen).

Deltagende lærere kan gennemføre naturfagsundervisning 
der har som mål at gøre eleverne mere 
metamodelleringskompetente.

Workshop, sparring, gennemførsel af undervisning:

Via kursusaktivitet:

Kompetenceløftsdesignet synes (bedømt ud fra lærernes respons) at 

kunne gøre dem klogere på modeller og modellering - ‘Viden’

Kompetenceløftsdesignet synes (bedømt ud fra observationer at en 

enkelt undervisningsgang) ikke at kunne forandre 

undervisningspraksis (hvad angår elevernes tilegnelse af specifikke 

metamodelleringskategorier)

Konklusion
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Supplerende overvejelser

At ændre praksis hvad angår undervisning der gør folkeskoleelever mere 
metamodelleringskompetente, kræver noget andet end vores afprøvede 
kompetenceløftsdesign.

1. Der er ikke noget quickfix…….

2.   Kulturændringer kræver tid og indsats
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Tak for nu
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