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MODELLERING - en vej til forståelse



Revidering i 2019  

Den uddannelsespolitiske kontekst



• Gør elevernes tænkning synlig

• Giver eleverne mulighed for at udtrykke 
hvad de ved på forskellige måder

• Gør deres tænkning tilgængelig for deres 
jævnaldrende

• Støtter eleverne i at erkende, at det er 
værdifuldt at ændre deres opfattelse som 
svar på nye beviser og ideer

Undersøgelsesbaseret 
modellering 



Elever undersøger og anvender eksisterende modeller

Eksplorativ modellering

(Lijnse, 2008; Michelsen, 2020)



Eleverne konstruerer deres egne modeller og udtrykker derigennem egen opfattelse af verden. 

(Lijnse, 2008; Michelsen, 2020)

Ekspressiv modellering



Øvelse:

Diskuter med jeres sidemand, hvordan I vil konstruere en model for ... 

Hvordan kan I se denne pære her i rummet?

Og ... hvordan vil I teste hypotesen som 
jeres model antager? 



Tegn 
model

Revider 
model og 

peer-
reviewUndersøg 

vha. mørke + 
farvet lys

Undersøg og 
gennemgå 

model af øje

lys og billed-
dannelse

Idegenerering

Revider 
model

Modellen kan forklare: 

q Lys består af farver
q Lysrefleksion 
q Øjets opbygning
q Øjets funktion
q Nerveimpulser og 

hjernen    



Kilde: Den hvide kat - Astra
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Interactive Sim
ulations 

(colorado.edu)
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and

Den blinde plet

https://astra.dk/grubletegninger/den-hvide-kat/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/color-vision
https://www.wikiwand.com/en/Photoreceptor_cell


Principper i en undersøgelses-
baseret modellerings tilgang

Det er et fænomen, som udfolder sig over tid 
(ikke et tema)

Det er en kontekstuel situation.

Forklaringen kræver at flere 
naturvidenskabelige ideer integreres og 
supplerer hinanden

Modellerne viser det ikke-observerbare for at 
forklare det, der kan observeres.

Modellerne revideres når ny viden og 
forklaringer opstår.

Modellerne må gerne se anderledes ud, 
eleverne skal IKKE tegne tekstbog 
forklaringer



Hvorfor implodere  
tankvognen efter 
damrensning og 
hermetisk lukning (7. kl.)

Hvad sker der i et bymæssigt 
område, der bliver udsat for 
36 mm nedbør på 30 min.  
(8. og 9. kl.) 

Elever arbejder med komplekse fænomener

Hvordan ser biodiversiteten på 
skolen ud? (4 .6. kl.)

Hvor kom vandpytten fra? 
Hvor blev det af?
(Børnehavekl. - 1. kl.) 



Eksempler på elevers modeller fra tankvognforløbet
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