
Undersøg modeller – modellér din undersøgelse

Big Bang 2022: Workshop om integrering af modeller i undersøgelsesarbejdet i 
naturfag

P E R N I L L E  U L L A A N D E RS E N ( PA @ V I A .D K ) ,  H A R A L D  B R A N DT  ( H A B R @ V I A .D K )  &  L A RS  B R I A N  K R O GH

V I A  U N I V ERS I T Y  CO L L EG E  - L Æ R E R U D DAN N EL S E N  I  A A R H U S

mailto:PA@via.dk
mailto:HABR@via.dk


➢ Baggrund: Hvad ved vi om lærere, lærerstuderende og elevers forståelse af modeller og    
modelleringskompetence?

➢Hvordan kan man evaluere lærerstuderendes evne til selv at modellere?

➢Isoleringskasse: modellér din undersøgelse - erfaringer fra LU og eksempler på andre aktiviteter

➢Hvordan kan man på læreruddannelsen (LU) stilladsere, lærerstuderendes evne til at undervise i 
modellering som proces (MsP)?

➢Undersøgelse af LU-holds udvikling af modelleringskompetencen gennem forskellige 
stilladseringsredskaber

➢Undersøg din model - modellér dine undersøgelser - om øjet og synssansen

➢Modelleringsaktiviteter om øjet og synssansen samt videoer af LS "in action"

➢Spørgsmål og tak for i dag

Plan for workshop
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Hvad siger forskningen om brug af modeller og 
modelleringskompetence i skolen?
Læreres egne oplevelse af inddragelse af science kompetencer i undervisningen (N=772)

Science kompetencer Inddragelse af kompetencer
i undervisningen (middelværdi, 

skala fra 1-5)

Standard-
afvigelse

Undersøgelse 4,36 0.03

Modellering 4,48 0.03

Perspektivering 4.44 0.03

Kommunikation 4,47 0.03

▪ Observationer fra mundtlig prøve (36 grupper):

▪ Få eksempler hvor kompetencerne bliver nævnt både af elever og lærere

▪ Elever medbringer præfabrikerede modeller og stort set ikke modeller i forbindelse 
med undersøgelser eller modellering som en proces. 

→Modelleringskompetence bliver derfor ikke demonstreret i de fleste prøver (Krogh et al, 2018)



Hovedelementer i modelleringsprojekter i VIA

Del I

Afdækning af de studerendes tænkning om modeller
◦ Analyse af essay-skrivninger om modeller

◦ Udvikling af modelleringspraksis og/kompetenceudvikling på LU
◦ Indsamling og deling af praksiseksempler

◦ Litteraturstudium og formulering af et LU-format for undervisning i modeller og modellering.

Del II: Studier af lærerstuderendes praksis og udfordringer ifm
modellering i praktik [analyse af video-klip, lektionsplaner og 
refleksionspapirer]

Del III: Modellering som proces [FoU – igangværende!]

MONA 
2020-2

MONA 
2021-2



Del 1: Hvad tænker lærerstuderende på VIA om 
modeller/modellering? – Esssyskrivning

◦ Hvordan vil du forklare en elev i 7. klasse, hvad en model er?

◦ Hvad vil du svare en elev, der spørger om, hvad modeller skal 
bruges til? Hvorfor er de så vigtige i naturfag?
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Del 1: Nogle hovedtræk fra analysen af besvarelser(N=110, 

heraf 27 KiU)

Om modellers natur:
◦ Sprogbrugen omkring modeltyper er ret hverdagsnær (tegning, udstoppet fugl… - mere 

abstrakt typologisering er fraværende)

◦ Få nævner animationsmodeller, ingen nævner interaktive modeller

◦ Fagforskelle: FK og Geo primært visuelle (illustrations/symbolske modeller) – bio flere 
konkrete modeller

◦ Ca. halvdelen nævner, at modeller ikke fuldstændigt repræsenterer virkeligheden 

Om modellers funktion
◦ Forståelses-funktionen dominerer svagt over forklaringsfunktionen 

(lærings/erkendelsesperspektiv over undervisningsperspektiv)
◦ ”Simplificerer teori” forekommer hyppigt – fremhæver didaktisk funktion

◦ Kun nogle få ser modeller som en del af vidensgenerering – extrapolation, modeldynamik og 
modellering som proces nævnes kun i et par tilfælde.

Kun få har en didaktiseret forklaring på, hvad en model er



Del 2: Forskningsspørgsmål

Hvordan griber lærerstuderende arbejdet med 
modeller og modellering (M&M) an i deres praktik 
– første praksis og udfordringer?

Hvilke aspekter af M&M-PCK kommer til udtryk i 
de lærerstuderendes praktik-videoer og 
tilhørende refleksioner?

Krogh et al, 2021
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Del 2: Lærerstuderendes tidlige praksis og udfordringer

Hyppigste tilgange til arbejdet med modeller:
◦ Modeller bruges af dem/elever til at forklare fagfagligt indhold

◦ Iscenesatte diskussioner af styrker og svagheder ved specifikke modeller, evt. 
sammenligning af modeller

◦ Samtale om metamodelviden - kun 6 med egentlig eksplicitering

◦ Kun 4/29 lader eleverne konstruere eller revidere modeller – kun én i en egentlig 
proces.

Tydeligste udfordringer
◦ Model-fokus overrules nemt af fagfaglige aspekter

◦ Vanskeligt at forklare/spørge – når man ikke rigtigt ved, hvor eleverne har deres M&M-
forståelsesproblemer

◦ Metaviden – ofte den studerende som selv siger alle centrale pointer

◦ Udtalt genbrug af egne erfaringer LU-aktiviteter (ca. 4 af 5)



Hvad er vi gode til? Og hvad kan 
forbedres?
Anvende (undervisnings)modeller til at forklare 
fænomener, forsimple og forklare teori vha. modeller,
være kritiske overfor modeller (positive/negative/neutrale 
sider ved modeller)

Modellering som proces, koble virkelighed og modeller fx 
koble forsøgsmodeller til virkelighed, bruge modeller til at 
forudsige hændelser.
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Del 3: 
Forskningsspørgsmål

Q1: Hvordan kan man evaluere lærerstuderendes 
evne til selv at modellere?

Q2: Hvordan stilladserer man på LU 
lærerstuderendes evne til at undervise i MsP?

Q3: Hvordan udvikler lærerstuderendes praksis og 
kompetence sig mht. at undervise i MsP, gennem 
LU-forløbet og i de tidligste år i professionen?



Begrebslige afklaringer 

Modelleringskompetence
Nye læseplaner i naturfagene

Chiu & Lin, 2019

MsP er den praktiske-
undersøgelsesrelaterede proces-del af 

modelleringskompetence!



Begrebslige afklaringer af

Modellering som proces (MsP)

Modellering som proces:

Fokuserer på elevers arbejde med at:
◦ Udvikle og konstruere modeller (formålsbestemme, konceptualisere, repræsentere, 

bygge modeller af forskellig art)

◦ Validere og revidere modeller

i samspil med egne undersøgelser

og med henblik på at udvikle deres modelleringsevne – som en del af deres 
modelleringskompetence.



Q1: Undersøg
din model -
modellér din 
undersøgelse
To kasser er begge varmet op med ens 
glødetrådspærer. Vi måler temperaturen 
inde i kassen.

Lav repræsentationer/tegninger/modeller, 
som kan hjælpe med at forklare 
observationerne/fænomenet til en elev i 
fysik/kemi i en 8. klasse? Tænk endelig 
bredt, så alle de relevante model-aspekter 
kommer med. 

Diskuter hvilke dele af modellerne, som vil 
kunne efterprøves med undersøgelser. 

Beskriv, for hver efterprøvning, hvordan I 
tænker, at det kan gøres. 
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Erfaringer fra LU vedr. isoleringskasse
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Eksempler på LS modeller
De fleste studerende laver 

makroskopiske modeller, der viser den 
konkret opstilling, men med en eller 

anden form for ”energipil” der 
symboliserer termisk energi og/eller 

varme. Vi ser også enkelte 
symbolmodeller af fænomenet 

isolering løsrevet fra ”kassen”. Vi ser 
også matematiske modeller, samt 

analogimodeller (fx drivhuseffekten). 
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KONSENSUSMODEL

UNDERSØGELSEINDIVIDUEL MODEL

Gentager i stor grad den viste undersøgelse, som godtgør, at fænomenet ter sig 
som beskrevet i ”optakten”. De studerende har fortsat svært ved komme på 

undersøgelser, som  kan teste deres egen model. Svært ved at vælge relevante  
(andet end temperatur), som skal indgå i modellen/undersøgelsen, og også 

hvordan de kan undersøge sammenhænge mellem disse variable.



Q1: Evaluering af LS evne til at modellere
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Analyse af studerendes delkompetencer 
med afsæt i MsP operationalisering
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Delkompetencer (som ligger tæt op ad 

Justi & Gilberts (2002) Model of 

modeling & dermed også på Løye et al’s

”evaluerbare processer”  (MoNA, 2020-

4, p. 50). 
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De fleste studerende laver makroskopiske modeller, der er tæt på 
konkrete forsøg. Mange vælger  at bruge kendte osmosemodeller når 
de skal lave deres endelige model → tyder på det svært at lave egen 

model baseret på forsøg



Q2: Hvordan kan 
man stilladsere LS 
evne til at 
undervise i MsP?

Et projektforløb med 
øverum
med mikroteaching og 
fokus på modellering og 
dialogbaseret 
undervisning
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Stilladseringstiltag 
a) LS er fagligt opdateret indenfor de områder 
der skal undervise – herunder 
metamodelviden og MsP.

b) LS har kendskab til dialogisk undervisning 
herunder kendskab til spørgsmålstyper, 
(Nielsen, 2014) og skal benytte disse i 
undervisningssessioner

c) Mikroteaching – undervisning af en mindre 
gruppe elever og videooptagelser både på 
Campus, fagdag og praktik.

d) Didaktiske samtaler om undervisning –
herunder opkvalificering af praktiklærere vedr. 
modelleringskompetencen
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Fagdag på en skole om 
øjet og synssansen
Drøft med nabo (10 min.): 

Hvordan ville I planlægge en fagdag med 
udvalgte aktiviteter/artefakter/modeller, hvis
fokus skulle være på

A) viden om øjets opbygning og funktion

B) modelleringskompetencen herunder MsP
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Videoklip fra fagdag - LS stilladserer gruppearbejde

Undersøgende samtale med fokus på 
model og modelforståelse, og et 
begyndende fokus på modellering 
som proces. 
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Præsenterende samtale 
med fokus på forståelse af 
øjet og nær-/langsyn

Hvad sker i klippet?

• Elever viser tegnet model af øjet baseret på dissektion. 

• Laserboks og linse viser strålegang. Undersøger læsebriller. 

• Elever undersøger modeller, men italesætter ikke at de 
arbejder med en model af øjet eller hvordan de undervejs 
undersøger modellen.

• LS stiller spørgsmål som  fokuserer på fagfaglig forståelse, 
men griber ikke mulighed for at italesætte undersøgelsen
af modellen
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Metamodelviden
Klippet viser en lærerstyret samtale med fokus 
på metamodelviden:

◦ Modeller kan noget forskellige

◦ LS italesætter styrker og svagheder ved de 
forskellige modeller og sammenligner hvad 
de forskellige modeller kan

◦ Det er LS som selv siger alle centrale 
pointer
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Opsummering
➢Stilladserede modelleringsøvelser kan bruges til at evaluere LS modelleringskompetencer (Q1)

➢Modellering som proces er svært for LS → Et element der skal trænes gennem uddannelsen i 
praksisnære situationer med et dobbelt-didaktisk perspektiv  (Q2)

➢Kendskab og brug af dialogisk undervisning kan anvendes med elever i udviklingen af MsP, 
mikroteaching med videooptagelser som brugbart stilladseringsværktøj (Q2)

➢Vi ser en begyndende udvikling i modelleringskompetencen blandt vores lærerstuderende – de 
følges gennem uddannelsen (Q3)
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Spørgsmål og tak for idag
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