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Modellering i matematik 
og naturfag i skolen



Dette design forskningens projekt har igennem 3 år arbejdet 
komplekse fænomener på 7. til 9. årgange i alt har 17 klasser, 10 
lærer og 15 studerende deltaget i projektet. 

Hvorfor skete dette I jeres by?  (Der blev udsat for 36 mm nedbør på 30 min)



Fagliglæsning/præsentation
Undersøgelse ved hjælp af kort (GIS)
Naturvidenskabelige undersøgelser 
Matematisk modellering/undersøgelser

N=F+Ao+Au

Forløbet en uge 12-14 lektioner  



Forklaringer og løsninger af det komplekse fænomen*
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*Det komplekse fænomen skal  kunne forklares eller løses ved anvendelse af matematisk modellering på det pågældende klassetrin (Hansen, 2018)  

Rammeværk i matematik og naturfag inden for modellering

(Freudenthal, 1991; Michelsen, 2017)



• Repræsenterer en proces eller
begivenhed.

• Viser en kontekstbaseret situation.

• Er visuelle. Der er en vis visuel lighed 
mellem repræsentationerne på papir 
og begivenhed.

• Viser det ikke-observerbare for at 
forklare det, der kan observeres.

• Skal revideres når ny viden og 
forklaringer opstår.

• Forklaringen kræver at flere 
kernevidenskabelige ideer integreres 
og supplerer hinanden

• Må gerne se anderledes ud, eleverne 
skal IKKE tegne tekstbog forklaringer.

Eleverne producerer modeller af det 
komplekse fænomen
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Torsdag 12:30 - 13:00 lokale 24



Lindenskov, L., & Jankvist, U. T. (2012)

L1 L2

L3L4

L5

Processer i modelleringscyklussen

• Præ-matematisering (L1)
• Matematisering (L2)
• Problemløsning (L3)
• Afmatematisering (L4)
• Validering (L5)

https://matematikdidaktik.dk/temaer/matematisk-modellering/modelleringscyklussen#ref3’

Gruppescore (N=13)

https://matematikdidaktik.dk/temaer/matematisk-modellering/modelleringscyklussen


Præ-matematiseringsfase

Gruppens første model 

”En fælles betegnelse for de 
processer, herunder specificering 
og idealisering, der foregår inden 
en virkelig situation oversættes 
til matematik, altså inden 
matematisering foretages”

L1



L1 L2

L3

• Præ-matematisering
• Matematisering
• Problemløsning 

Gruppens 
anden model



L1 L2

L3L4

L5

”forsøget hvor vi skulle undersøge forskellige 
jordtyper og vandets nedsivning gav rigtig 
meget indhold vi kunne putte ind på 
modellen det gav rigtig stor forståelse af 
hvordan jorden optager vand og hvordan 
det afstrømmer”

”det med morænen og 
hvordan vandet løber 
igennem forskellige slags 
jord det viste jeg ikke så 
meget om i starten” 

Gruppens tredje model



L1 L2

L3L4

L5

”ja, at det er os der skal sidde og lave 
det og ikke bare får givet nogle tal, og 
så selv sidde og regne det frem via 
matematik giver et bedre overblik… 
bedre forståelse” 9B5s1

Gruppens 4. model

”Jeg kan godt lide at man har fået 
præcise tal for hvordan det er, selvom 
man ikke er der i realiteten, så kan man 
lave en plan over det som man kan 
beregne det. Det synes jeg er meget fedt 
man kan faktisk bruge en ligning 
(vandbalance ligningen) til et eller andet 
på en virkelig begivenhed” 9B6S2



N=F+Ao+Au

”hvordan jorden optager vandet så ved man når man er 
ude på stranden det her går ret hurtigt (nedsiver) og hvis 
man er ved et sted hvor der ikke er sand men moræne så 
vil det nok tage lidt længere tid (at nedsive)”

”jeg viste ikke særlig meget omkring kloaksystemet, at det 
bare er så simplet og der ikke er en eller anden motor der 
får vandet pumpe rundt det er endeligt bare 
tyngdekræften”



”jeg tror ikke rigtig, vi forstod det på sammen måde som før, jeg tror vi var lidt ligeglade med det før. Men 
det sætter helt klart nogle tanker i gang. Hvis man se oversvømmelse sådan som der var nede i Kolding 
for nogle få dage siden, så forstår man hvad der endeligt sker i forhold til før hvor det bare var en 
oversvømmelse, nu ved vi ligesom hele baggrunden på det” 8C7s1

”hvis man perspektiverer til global opvarmning osv. så er der jo stigende vandstand, så vi skal jo kunne gøre et 
eller andet for at vi ikke bliver oversvømmet” 9B2s2
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