
MODELLERING 

sĂůŐ�ĂĨ�ŵŽĚĞůůĞƌ �ƌƵŐ�ĂĨ�ŵŽĚĞůůĞƌ 

,ũĞŵŵĞůĂǀĞĚĞ�ŵŽĚĞůůĞƌ 

�ƌƵŐ�ŵŽĚĞůůĞƌ�Ɵů�Ăůƚ�ŚǀĂĚ�/�ĨŽƌŬůĂƌ�Žŵ͊ 

DĂŶ�ŬĂŶ�ůĂǀĞ�ĞŶ�ŵŽĚĞů�ƐĞůǀ͕�ŚǀŝƐ�ŵĂŶ�ŝŬŬĞ�
ŬĂŶ�ĮŶĚĞ�ĞŶ�ŵŽĚĞů�͕ĚĞƌ�ǀŝƐĞƌ�ĚĞƚ�ŵĂŶ�ƆŶͲ
ƐŬĞƌ�Ăƚ�ǀŝƐĞ͘ 

,ƵƐŬ͗��ƚ�ŵŽĚĞůůĞŶ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ĨĂŐůŝŐ�ŬŽƌƌĞŬƚ͘�� 

 

�Ŷ�ŵŽĚĞů�Ğƌ�ŝŬŬĞ�ŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀŝƐ�ďĞĚƌĞ�ĨŽƌĚŝ�ĚĞŶ�Ğƌ�
ŚũĞŵŵĞůĂǀĞƚ͊� 

�Ŷ�ůĊŶƚ�ŵŽĚĞů�ŬĂŶ�ǀčƌĞ�ůŝŐĞ�ƐĊ�ŐŽĚ͘ 

�Ğƚ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂŶ�ƉĊ�ŚǀĂĚ�/�ďƌƵŐĞƌ�ĚĞŶ�Ɵů͊ 

sčůŐ�ŵŽĚĞůůĞƌ�ĚĞƌ�ǀŝƐĞƌ�ŶŽŐĞƚ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�
Žŵ�ĚĞƚ�ŝ�ĨŽƌŬůĂƌĞ�Žŵ͘ 

&ŽƌŬůĂƌ�ŵŽĚĞůůĞƌŶĞ�Ɵů�ďƵŶĚƐ͊ 

�Ğƌ�ŵĊ�ŝŬŬĞ�ǀčƌĞ�ƟŶŐ�ƉĊ�ŵŽĚĞůůĞŶ�/�
ŝŬŬĞ�ŬŽŵŵĞƌ�ŝŶĚ�ƉĊ͊ 

sčůŐ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ŵŽĚĞůůĞƌ͊�� 

&ŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ƚǇƉĞƌ͕�ƐĊƐŽŵ͗ 

ϯ���;ŵŽůĞŬǇůĞŵŽĚĞůůĞƌͬŐůŽďƵƐͬǀŝŶĚŵƆůůĞ͙Ϳ 

DĂƚĞŵĂƟƐŬĞ�ŵŽĚĞůůĞƌ�;ƚĂďĞůůĞƌͬ�ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƌͬ
ŬƵƌǀĞƌ͙Ϳ 

>ĂŶĚŬŽƌƚ�ͬƚĞŵĂŬŽƌƚ 

dĞŐŶŝŶŐĞƌͬŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶĞƌ 

KǀĞƌƐŝŐƚĞƌ�ŽǀĞƌ�ŬƌĞĚƐůƆď�ŽŐ�ƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐĂŶůčŐ 

KŐ�ŵĂŶŐĞ�ŇĞƌĞ͘͘͘ 

 

sŝƐĞ�ŇĞƌĞ�ŵŽĚĞůůĞƌ�ĂĚ�ŐĂŶŐĞŶ͘ 

,Ăǀ�ŇĞƌĞ�ŵŽĚĞůůĞƌ�ĨƌĞŵŵĞ�ƉĊ�ĞŶ�
ŐĂŶŐ͙�ĨŽƌŬůĂƌ�ŽŐ�ĚƌĂŐ�ƐĂŵŵĞŶůŝŐŶŝŶͲ
ŐĞƌ͘� 

'Ċ�ĞǀĞŶƚƵĞůƚ�ƟůďĂŐĞ�Ɵů�ĞŶ�ŵŽĚĞů�ŝŐĞŶ�-
͟�^Žŵ�ǀŝ�ƐĊ�ƉĊ�ĚĞŶ�ŵŽĚĞů�ƟĚůŝŐĞƌĞ͙͟� 

͘͘͘͟ĚĞƚ�ŚčŶŐĞƌ�ũŽ�ŐŽĚƚ�ƐĂŵŵĞŶ�ŵĞĚ�
ĚĞƚ�ǀŝ�ƐĊ�ƉĊ�ĚĞŶŶĞ�ŵŽĚĞů͊͘͘͘͟ 
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PERSPEKTIVERING 

WƌŽďůĞŵĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ ,ĂŶĚůĞŵƵůŝŐŚĞĚĞƌ�ŽŐ�>ƆƐŶŝŶŐƐĨŽƌƐůĂŐ 

^ĂŵĨƵŶĚƐĨĂŐ�ŽŐ�ŚŝƐƚŽƌŝĞ 

�Ğƚ�ŬĂŶ�ǀčƌĞ�ŶƆĚǀĞŶĚŝŐƚ�Ăƚ�ďĞƐŬƌŝǀĞ�ƐĂŵĨƵŶĚƐĨŽƌŚŽůĚ�ĞůůĞƌ�ŽƉƌŝĚƐĞ�
Ğƚ�ŚŝƐƚŽƌŝƐŬ�ĨĂŬƚƵŵ͕�ĨŽƌ�Ăƚ�ƐčƩĞ�ƐŝŶ�ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ�ŝ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͙� 

�Ğƚ�ŵĊ�ĚŽŐ�ŝŬŬĞ�ĨǇůĚĞ�ƐčƌůŝŐƚ�ŵĞŐĞƚ͊���Ğƌ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�ĨŽŬƵƐ�ƉĊ�ĚĞŶ�
ŶĂƚƵƌĨĂŐůŝŐĞ�ĚĞů�ĂĨ�ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶ�͊͊ 

͟�ƌƵŐ͟�ũĞƌĞƐ�ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ�ŝŐĞŶŶĞŵ�ŚĞůĞ�
ŽƉŐĂǀĞŶ͘� 

,ĞŶǀŝƐ�Ɵů�ĚĞŶ�ƵŶĚĞƌǀĞũƐ͗�͘͘͟ĚĞƩĞ�ƐŝŐĞƌ�ŶŽŐĞƚ�
Žŵ�ǀŽƌĞƐ�ƉƌŽďůĞŵ�ĨŽƌĚŝ͙ 

EčǀŶ�ĂůƟĚ�ũĞƌĞƐ�ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ�ŝ�ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ�
ŵĞĚ�͟ŬŽŶŬůƵƐŝŽŶĞŶ͟� 

͘͘͘͟ƉƌŽďůĞŵĞƚ�ǀĂƌ�Ăƚ�͘͘͘ĚĞƌĨŽƌ�ŵĞŶĞƌ�ǀŝ�Ăƚ�
ĚŝƐƐĞ�ůƆƐŶŝŶŐĞƌ�ǀŝůůĞ͙͟ 

,ƵƐŬ�͕ĚĞƌ�ĮŶĚĞƐ�ŝŶŐĞŶ�͟ůĞƩĞ�ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͊͟ 

-�ĞůůĞƌƐ�ǀŝůůĞ�ĚĞƌ�ũŽ�ŝŬŬĞ�ǀčƌĞ�ŶŽŐĞŶ�ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ͊ 
dčŶŬ�ĂůƟĚ�ŽǀĞƌ�Žŵ�ĚĞƌ�Ğƌ�ŶŽŐĞƚ�
ŵĂŶ�ƐĞůǀ�ŬĂŶ�ŐƆƌĞ�ŝŌ͘�ƉƌŽďůĞŵͲ
ƐƟůůŝŶŐĞŶ͊ 

 

>ƆƐŶŝŶŐĞƌ�Ğƌ�ŶčƐƚĞŶ�ĂůƟĚ�ƐĂŵŵĞŶƐĂƚ�ĂĨ 

ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ĚĞůĞ͘�&Žƌƚčů�Žŵ�ĚĞŵ�ĂůůĞ�ƐĂŵŵĞŶ͊ 

&ǆ͗� 

· WƌĂŬƟƐŬĞ�ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕�ĚĞƌ�͟łĞƌŶĞƌ͟�ŶŽŐĞƚ�
ƉƌŽďůĞŵĂƟƐŬ͘ 

��������������;Ĩǆ͗�łĞƌŶ�ƉůĂƐƟŬ�ĨƌĂ�ŚĂǀĞƚͿ 

· �ŶĚƌŝŶŐĞƌ͕�ĚĞƌ�ĨŽƌďǇŐŐĞƌ�ƉƌŽďůĞŵĞƚ͘ 

��������������;�Ĩǆ͗�ƉŽůŝƟƐŬĞ�ŝŶĚŐƌĞď�ŽŐ�čŶĚƌŝŶŐĞƌ�ŝ 

����������������ƉƌŽĚƵŬƟŽŶ�ŽŐͬĞůůĞƌ�ĨŽƌďƌƵŐĞƌĂĚĨčƌĚ�Ϳ 

H
vo

rd
an

 v
is

er
 m

an
 P

er
sp

ek
ti

ve
ri

n
g

sk
om

pe
te

n
ce

? 
WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶ�/�ǀčůŐĞƌ�Ğƌ�ďĞĚƐƚ�ŚǀŝƐ�ƉƌŽďůĞŵĞƚ�͗��-�
-�,Ăƌ�ŶĂƚƵƌǀŝĚĞŶƐŬĂďĞůŝŐ�ǀŝŶŬůĞƌ 

-��ƌ�ǀŝŐƟŐƚ�ĨŽƌ�ŵĂŶŐĞ� 

�-�ƌ�ĂŬƚƵĞůƚ� 



UNDERSØGELSE 

 �ƌƵŐ�ĂĨ�ĨŽƌƐƆŐ 

EĂƚƵƌǀŝĚĞŶƐŬĂďĞůŝŐ�ŵĞƚŽĚĞ 

,ƵƐŬ�Ăƚ�ĨŽƌƚčůůĞ�Žŵ�͗ 

· ,ǀĂĚ�Ğƌ�,ǇƉŽƚĞƐĞŶ͍�;ŝŶĚĞŶ�ĨŽƌƐƆŐĞƚͿ 

· ,ǀŝůŬĞ��ǀĂƌŝĂďůĞƌ�ŚŽůĚĞƌ�ŝ�ƐƚǇƌ�ƉĊ��ŝ�ĨŽƌͲ
ƐƆŐĞƚ͍ 

· ,ǀĂĚ�ǀĂƌ�ĨĞũůŬŝůĚĞƌŶĞ�ŽŐ�ŚǀŽƌ�ǀŝŐƟŐĞ�
ǀĂƌ�ĚĞ�ĨŽƌ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ͍ 

· ,ǀĂĚ�ǀĂƌ�ĨŽƌƐƆŐĞƚƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ŽŐ�ŚǀŽƌĚĂŶ�
ĨŽƌŚŽůĚĞƌ�ĚĞƚ�ƐŝŐ�Ɵů�ŚǇƉŽƚĞƐĞŶ͍ 

 

,ƵƐŬ�Ăƚ�ďƌƵŐĞ�ĨŽƌƐƆŐƐƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ�ŝŌ͘�ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶ͊ 

͟-�&ŽƌƐƆŐĞƚ�ǀŝƐĞƌ�Ăƚ�͘͘͘ĚĞƚ�ďĞƚǇĚĞƌ�͘͘ƐĊ�ŝ�ĨŽƌŚŽůĚ�Ɵů�ǀŽƌĞƐ�ƉƌŽͲ
ďůĞŵ�͙͘͟ 

sčůŐ�ĨŽƌƐƆŐ͕�ĚĞƌ�Ğƌ�ƐĊ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ĨŽƌ�ƉƌŽͲ
ďůĞŵƐƟůůŝŶŐ�ƐŽŵ�ŵƵůŝŐ͘͘͘ 

�ƌƵŐ�ĨŽƌƐƆŐĞƚ�Ɵů�Ăƚ�ĨŽƌŬůĂƌĞ�ŶŽŐĞƚ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�Žŵ�ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶ͘͘͘ 

&ǆ͗�hŶĚĞƌƐƆŐ�ŶŽŐĞƚ�Žŵ�ŬĞŵŝƐŬĞ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ�ĞůůĞƌ�ĨǇƐŝƐŬĞ�ĨčŶŽŵĞŶĞƌ�ĚĞƌ�
Ğƌ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ĨŽƌ�ũĞƌĞƐ�ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ͘ 

sčƌĞ�ŽƉŵčƌŬƐŽŵ�ƉĊ�Ăƚ�ŶŽŐůĞ�ĨŽƌƐƆŐ�Ğƌ�
͟ƵŶĚĞƌƐƆŐĞŶĚĞ͟�ŽŐ�ĂŶĚƌĞ�Ğƌ�͟ǀŝƐĞŶĚĞ͟ 

,Ăǀ�ĂůƟĚ�ŵŝŶĚƐƚ�Ġƚ�ƵŶĚĞƌƐƆŐĞŶĚĞ�ĨŽƌƐƆŐ�
ŵĞĚ�ŝ�ŽƉŐĂǀĞŶ͊ 

hŶĚĞƌƐƆŐĞŶĚĞ͗ 

�ǆ͗�&ŽƌƐƆŐĞƚ͗��ĞƐƚƌĊůŝŶŐ�ĂĨ�ĨƌƆ͘�DĞĚ�ŚǇƉŽƚĞͲ
ƐĞŶ�͗�ũŽ�ŵĞƌĞ�ďĞƐƚƌĊůĞƚ�ũŽ�ŵŝŶĚƌĞ�ǀčŬƐƚ͍ 

sŝƐĞŶĚĞ͗ 

�ǆ͗�&ŽƌƐƆŐĞƚ͗�&ĂƌǀĞƚ�ƐĂůƚǀĂŶĚ�ƵŶĚĞƌ�ŬůĂƌƚ�
ĨĞƌƐŬǀĂŶĚ�͘�sŝƐĞƌ�Ăƚ�ƐĂůƚǀĂŶĚ�ŚĂƌ�ƐƚƆƌƌĞ�
ŵĂƐƐĞĨǇůĚĞ�ĞŶĚ�ĨĞƌƐŬǀĂŶĚ͘ 

 

�ƌƵŐ�͟ǀŝƐĞŶĚĞ�͟�ĨŽƌƐƆŐ͕�ƐŽŵ�Žŵ�ĚĞ�ǀĂƌ�
ŵŽĚĞůůĞƌ͙ 
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sĂůŐ�ĂĨ�ĨŽƌƐƆŐ 



KOMMUNIKATION 

 &  FAGLIGHED 

KƌĚ�ŽŐ�ďĞŐƌĞďĞƌ sŝƌŬĞŵŝĚůĞƌ 

&ĂŐůŝŐŚĞĚ 

>Ăǀ�ĞŶ�ƚǇĚĞůŝŐ�͟ƌƆĚ�ƚƌĊĚ͟�ŝ�ĨƌĞŵůčŐŐĞůƐĞŶ͗ 

&ǆ͗ 

· >čŐ�ũĞƌĞƐ�ŵŽĚĞůůĞƌ�ŽƉ�ŝ�ĞŶ�ůŽŐŝƐŬ�����
ƌčŬŬĞĨƆůŐĞ͘ 

· >Ăǀ�ĞŶ�ƐĂŵůĞĚĞ�ŽǀĞƌďůŝŬƐŵŽĚĞů�ĚĞƌ�
ǀŝƐĞƌ�ũĞƌĞƐ�ĨŽƌůƆď͘ 

· >Ăǀ�ŽǀĞƌŐĂŶŐĞ�ŝŵĞůůĞŵ�ŝŶĚƐůĂŐĞŶĞ�ŝ�
ĨƌĞŵůčŐŐĞůƐĞ͘ 

,ƵƐŬ�ĂůůĞ�ƚƌĞ�ŶĂƚƵƌĨĂŐ�^<�>�ǀčƌĞ�ƌĞƉƌčƐĞŶƚĞƌĞƚ�/�ŽƉŐĂǀĞŶ͊ 

�Ğ�ƚƌĞ�ĨĂŐ�ďĞŚƆǀĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ǀčƌĞ�ůŝŐĞ�ŵĞŐĞƚ�ŵĞĚ͘͘͘ŵĞŶ�ŚĂǀ�
ŶŽŐĞƚ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĨĂŐůŝŐŚĞĚ�ŵĞĚ�ĨƌĂ�ĂůůĞ�ĚĞ�ƚƌĞ�ĨĂŐ͊ 

'Ċ�ŝ�ĚǇďĚĞŶ�ŵĞĚ�ĨŽƌŬůĂƌŝŶŐĞƌ�ĂĨ�EĂƚƵƌĨĂŐͲ
ůŝŐĞ�ŽƌĚͬďĞŐƌĞďĞƌ͘ 

<ŝŐ�ƉĊ�ũĞƌĞƐ�ǀŝĚĞŶͬĚĂƚĂ�ŽŐ�ĮŶĚ�ƵĚ�ĂĨ�ŚǀŽƌͲ
ĚĂŶ�/�ŬĂŶ�ĨŽƌŬůĂƌĞ�ĚĞ�ŵĞƐƚ�ĐĞŶƚƌĂůĞ�ŽƌĚͬ
ďĞŐƌĞďĞƌ͙�� 

KŐ�ƵŶĚŐĊ�ĞŶ�ŵĂƐƐĞ�ŬŽŵƉůŝĐĞƌĞĚĞ�ĨĂŐŽƌĚ�/�
ŝŬŬĞ�ŬĂŶ�ŶĊ�Ăƚ�ĨŽƌŬůĂƌĞ͘ 

hŶĚŐĊ�ŽǀĞƌŇĂĚŝƐŬĞ�ŽƉƌĞŵƐŶŝŶŐĞƌ͊ 

�ƌƵŐ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ǀŝƌŬĞŵŝĚůĞƌ�Ĩǆ͗ 

sŝĚĞŽ�ͬ�ƚĞŐŶŝŶŐ�ͬϯ�-ŵŽĚĞůͬ�ĚĂƚĂ�ůŽŐͲ
ŐĞƌͬďŝůůĞĚĞƌͬ�ŐƌĂĨĞƌ�ŵ͘ŵ͘ 

�ƌƵŐ�ŽŐ�ĨŽƌŬůĂƌ�ĚĞ�ŽƌĚ�ŽŐ�ďĞŐƌĞďĞƌ͕�ĚĞƌ�Ğƌ�
ǀŝŐƟŐĞ�ĨŽƌ�ũĞƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĨĂŐůŝŐĞ�ŽŵƌĊĚĞ͘ 

/�<ĂŶ�ŝŬŬĞ�ŶĊ�Ăƚ�ĨŽƌŬůĂƌĞ�Ăůƚ͊�sčůŐ�ĚĞ�ǀŝŐƟŐͲ
ƐƚĞ�ƵĚ͘ 

Ċ 

,ƵƐŬ͗�&ĂŐůŝŐƚ�ŚƆũƚ�ŶŝǀĞĂƵ�Ğƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�͟ůŝƌĞ͟�ĞŶ�
ŵĂƐƐĞ�ĨĂŬƚĂ�ĂĨ�ŵĂŶ�ŚĂƌ�ůčƌƚ�ƵĚĞŶ�ĂĚ͊ 

DĞŶ�Ăƚ͗ 

&ŽƌƚčůůĞ͕�ĨŽƌŬůĂƌĞ�ŽŐ�ǀŝƐĞ�Ăƚ�ŵĂŶ�ŚĂƌ�ĨŽƌƐƚĊĞƚ�ĚĞ�
ĨĂŐůŝŐĞ�ƐĂŵŵĞŶŚčŶŐĞ�ǀ͘�Ś͘�Ă͘�DŽĚĞůůĞƌ�ŽŐ�ƵŶͲ
ĚĞƌƐƆŐĞůƐĞƌ 
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Kvikguide til forsøg                                                                             Naturfag 

Undersøgende eller visende forsøg? 

 

Visende: Dit forsøg viser et fænomen. 
Fx: ”Saltvand er tungere end ferskvand” 

 
 
- Saltvand (farvet blåt) puttes ned i ferskvand og man kan se at det ligger sig på bunden af 
glasset. Forsøget viser at saltvand er tungere end ferskvand! 

 
Du kan bruge et visende forsøg, ligesom du ville bruge en model.  
Dvs. Du kan lave forsøget til fremlæggelsen og forklare om fænomenet. 
- Hvad er de faglige forklaringer på forsøgsresultatet? 
- Hvad har fænomenet med din problemstilling at gøre? 

 
Undersøgende: Dit forsøg undersøger et fænomen.  
 
Fx: ”Saltvands massefylde” 
 
- Forskellig koncentrationer af saltvand (farvet blåt) puttes ned i ferskvand og det registreres om det lægger sig på 
bunden af glasset. Forsøget undersøger ved hvilken saltkoncentration saltvand bliver tungere end ferskvand. 

 
 
 
 
 
                                     
 
 
 

Man kan lave et visende forsøg om til et undersøgende forsøg!     
 

 Se på hvilke variable, der er i forsøget og find ud af hvordan du kunne undersøge dem. 
 
 
Fx:  
                                                                       
Vis simpel induktion                               Undersøgelse af vindingtallets indflydelse på mængden af produceret volt.                
 

 
 
Solcellen laver strøm                                   Undersøg ved hvilken vinkel laver solcellen mest strøm? 
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Naturvidenskabelig metode 
 
FORSØGSDESIGN:     
 
Hvilket fænomen vil dit forsøg undersøge? 
Fx: Hvor meget salt skal der til før…. Eller:  Hvilken vingeform er mest effektiv…. 

 
Hvordan skal forsøget være designet for at undersøge fænomenet: 
 Hvad er variablerne i forsøget?  - og hvordan kontrollere du dem? 
 Er der brug for et kontrolforsøg? 
 Hvordan skal resultatet registreres? 

Fx: foto/video/data-logger/voltmeter/skema/kurve/diagram… 
 Hvilke Materialer skal du bruge til dit forsøg? 

 
HUSK - At kunne argumentere for sit forsøgsdesign i fremlæggelsen er en vigtig del af 
undersøgelseskompetencen!! 
 
 
HYPOTESE: 
En hypotese er dit ”gæt” på hvad der kommer til at ske i forsøget! 
Fx: Vores hypotese er: - i det glas uden tilsat salt vil myggelarverne overleve og i det glas med 
10% salt vil myggelarverne dø … 
 
Du skal ikke skrive, hvorfor du tror det kommer til at ske!  
 
 
GENNEMFØRSEL AF FORSØGET: 
Vær omhyggelig med forsøgsopstillingen! 
Vær så præcis som muligt i dataindsamlingen! 
 
Juster gerne dit forsøgsdesign undervejs, hvis det giver mening!  

 
RESULTAT BEHANDLING: 
Analyse af resultatet: 
 Hvad siger resultatet om fænomenet du har undersøgt? 
 Passede det med din hypotese?  
 Hvis ikke - hvilke grunde kunne der være? 
 Hvilke fejlkilder var der og hvor stor en indflydelse havde de? 
 Hvordan hænger resultatet sammen med dit projekts problemstilling? 

 
Analysen af resultatet er den vigtigste del af undersøgelsen! 
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 Problemstilling 

 

 
Overblik: 
 

 
Hvad viser modellen overordnet set? 
Ex: 
- Denne model viser sammenhængen imellem lineær 
og cirkulær økonomi.  
 
- Denne model viser drivhuseffekten som har 
betydning for jordens klima. 

 
 
Analyser delene: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hvad repræsenterer de? 
Forklar begreber/fænomener!  
Hvilke processer? 
Hvilke sammenhænge?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivelse:  
Hvad er det? 
Ex:  
- Her knuses malmen… her varmes den op … her 
renses den… 
Pas på! - Beskrivelse uden analyse er det laveste 
faglige niveau! 
 
Analyse: 
Modeller bruger ofte ”symboler” der repræsenterer 
noget. Symboler kan være fx pile, tegninger, farver, 
former, kemiske symboler eller grafer/diagrammer… 
forklar deres betydning! 
Ex: 
-Koen her i modellen repræsenterer ”landbrugsdyr” 
generelt. 
- Her betyder pilen ”vandet i havet fordamper”. 
- De grønne rør er dem med biomassen og de gule er 
dem med biogassen i. 
  
Begreber/processer den står på en model skal 
forklares: 
- Fortætning er en proces, der sker når vandet i luften 
bliver koldere og samler sig i dråber… 
 
Sammenhæng: 
- Nedbørsmængden afhænger derfor af hvor 
bjergkæden er placeret og vindforholdene i området. 
 
 

 
Sammenhæng med problemstilling: 

 
 
 
 

Ex: 
- Modellen viser at ... det er en vigtig faktor ift. 
problemstillingen fordi… 
 
- Det kredsløb vi kan se på modellen … er interessant 
ift. problemstillingen fordi… 
 
- Som vi kunne se på modellen… er der en 
sammenhæng imellem … og … det har betydning ift. 
problemstillingen fordi… 
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HJÆLPEARK - til modelanalyse: 

 

Inden du er klar til at filme, skal du have styr på hvad du skal sige! 

 Overblik - hvad er det en model af? 
 Hvor vil du begynde? - overvej hvor det er mest logisk at starte! 

Skriv alle delene ned. 

  Find ud af hvad skal der siges om hver enkelt del. 
 Skriv stikord ud for hver del. 

ANALYSE: 

 Farver/figurer/tegninger. 
o Hvad symboliserer modellens brug af farver/figurer?  
o Hvad repræsenterer tegningerne? 

 Pilene. 
o Hvad betyder hver enkelt pil?  (Pile står tit for processer - forklar 

processerne.) 
 Fagord/begreber. 

o Find ud af om det er en ”navn” eller en proces! 
o Beskriv hvad fagordet er navnet på eller beskriv processen ordet 

dækker over. 
 Kemiske formler. 

o Hvilke atomer indgår? (særlige bindinger?) 
o Navne (kun på de vigtige!) 
o Kemiske reaktioner (reaktionsskemaer)  

 
 Sammenhænge. 

o Hvad er afhængigt af hvad? 
o Hvordan hænger det sammen med Problemstillingen? 
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Liste over alle modellerne i 
oplægget…. 

  

 

Kort beskrivelse af 1 - 2 forsøg... 

 

 

Gruppe:                                                                                                                                  Klasse: 9. 
fællesfagligt tema:                                                                        Vores tema: 

  

 

Undersøgelser 

Vores problemstilling: 

Plan for fremlæggelse: 

 

 

Modeller  


