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Tangvogns mysteriet   

Kompleksproblemstilling:
• Fænomenet udfolder sig i tid (ikke et tema)

• Kontekstbaseret (passer med teori fra UV)

• Forklaring kræver flere kernefaglige 
begreber og processer, som er involveret i 
hinanden

Udvælgelse af komplekst fænomen med høj overførselsværdi

Lav den kausale historie (forklarende model) af tankvognsfænomenet   



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lige efter rensning 

Under kollapset 

Efter kollapset 

Hvorfor tror I tankvognen kollapsede? 
Arbejde med elevernes forhåndsviden 

Lad os bruge disse konventioner:
1. Enhver form for luftpartikel er 

repræsenteret som en prik
2. Retningen af partiklen skal vises 

med en pil Ide boks: 
Hvilke spørgsmål har I? 
Hvad vil du gerne vide for at forbedre din model til næste gang?



Understøtte elevernes ændrede forståelse 



Tilføj en ny ide  
Vi tilføjede [beskriv hvad I har tilføjet] fordi [beviser fra en aktivitet, noget vi læste, diskuterede i gruppen, eller vi har 
taget det fra en anden gruppes hypoteser].

Vi tænker at  _______________ støtter vores model, men den fortæller os også at ___________skal tilføjes for at gøre 
den mere korrekt 

Ændring af modellen

Vi ændrer [beskriv hvad I ændrer] fordi [beviser fra en aktivitet, noget vi læste, diskuterede i gruppen, eller vi har taget 
det fra en anden gruppe].

Før det troede vi ___________________, men nu tror vi ___________________, fordi 
______________________________.

Vi tror ___________________________ og ændrer ____________________ vores tidligere model fordi 
____________________________.

Nye Spørgsmål
Vi undrer os over denne [del af modellen] fordi ______________________.

Vi tror at hvis vi ved   _____________, så vil det hjælpe os med at forklare __________________________.

Understøtte elevernes ændrede forståelse Redigering af deres model/forklaring 



Understøtte elevernes ændrede forståelse Redigering af deres model/forklaring 
Vi tilføjede pile for at 
vise tryk. Vi tilføjede 
også molekyler hvad 
der er vand og hvad der 
er damp. Det behøver 
ikke være en tankvogn 
man kan bl.a. gøre det 
med en dåse. Vi fandt 
ud af i vores forsøg at 
vandets temperatur var 
afgørende for trykket

Hvis rumfanget 
bliver mindre 
stiger trykket og 
når rumfanget 
bliver større falder 
trykket. jo varmer 
der er desto højre 
er trykket og jo 
koldere jo lavere 
er trykket.

Vi undrer os over: 
hvad en stofmængde 
af en gas er?
hvad gaskonstanten 
er?

På modellen: Vi tilføjede 
cirkler som molekyler og 
pile som tryk/pres. Vi 
har tegnet vha. pile at 
trykket bliver udlignet til 
sidst. Vi har også skrevet 
at molekylerne er H2O. 
Så tegnede vi 
termometer, som viser 
temperaturen 



Understøtte elevernes model-baserede forklaring 

Aktivitet Hvad observerede I? Hvad forårsagede det? Hvad kan vi bruge til 
tankvogn forklaring?

Gas simulation Vi kan pumpe flere 
luftmolekyler ind eller 
hæve temperaturen. I 
begge tilfælde bliver 
væggene ramt oftere. 

Trykket opstår, når et molekyle 
rammer beholderens væg. Det 
kan ramme flere gange i 
sekundet, eller det kan ramme 
hårdere, fordi det bevæger sig 
hurtigere. 

Damprensning tilføjer 
flere molekyler i 
tanken, plus de 
bevæger sig hurtigere, 
skaber stort tryk.

Faglig læsning 
om tryk  

Vi har læst, at der er 
1000 kg pr. m2 luft på 
alle sider af os i 
atmosfæren.

Vi er på bunden af et hav af 
luft. Vi bliver ikke knust, fordi 
der også er luft inden i os, der 
skubber tilbage.

Der vil altid være et 
tryk på 1000 kg pr. m2 

uden for tankvognen. 

Dramaøvelse : 
Temperatur fald 

Jo mindre plads des 
hyppigere rammer vi 
væggen   

Når vi har mindre plads til at 
bevæge os på, så vil vi ramme 
væggen oftere. Derved vil vi 
videregive vores ”berørings" 
energi til genstande og til 
molekyler på den anden side af 
væggen.

Når molekylerne 
rammer tankvognens 
indervæg, så vil denne 
vibrere og derved 
overføres energi fra 
molekylerne til 
væggen. Både ud- og 
indvendig

Dåseforsøg Dåser kollapser ved 
afkøling men kun hvis 
dåsen ikke er hel tom 
eller hel fyldt.

Vand kondenserer hurtigt 
derved er der mindre damp. 
Trykket falder fordi færre 
molekyler  rammer indersiden 
af dåsen.

Tankvogn nedkøler, 
damp kondenserer. 
Hvis tankvognen var 
fyldt med vand, ville 
det modstå kollaps.

Klassediskussion

Vis og forklar… (kryds af hvad jeres model forklare)  

q Hvilke forhold gjorde at tankvognen kollapsede? 
q Hvorfor fik tankvognen den form efter kollapset?
q Hvilke faktorer er ikke ansvarlige for tankvognens 

implosion? 
q Hvorfor imploderer tankvognene ikke med det samme?
q Hvad stoppede tankvognen fra at imploderer yderligere
o __________________________________________

Vis og forklar… (kryds af hvad jeres model forklare)  

q Hvordan forårsager molekyler tryk?
q Hvordan bevæger gassen sig inde og ude for tankvognen 

på de tre billeder (før, under, efter)?
q Hvordan påvirker varmeenergi eventen?
q Hvordan påvirker ændringer i beholderens volumen 

trykket
q __________________________________

Dette skal modellen forklare

Cheklister:  

Eller mere specifikt 



Kausal historie (forklarende model) af tankvognsmysteriet (kort version)

0.  Før tankvognen bliver damprenset er der luftmolekyler (N2, CO2, O2 osv.) inden i og uden for 
tankvognen. Molekylerne bevæger sig tilfældigt og vil støde sammen med hinanden og 
tankvognens vægge både indvendig og udvendig. Systemet er i ligevægt. Hvis trykket var højere 
inde i tankvognen, ville noget af luften blive skubbet ud (og omvendt).

I.  Damprensning forøger mængden af vandmolekyler, som tilmed bevæger sig med højere 
hastighed og kolliderer med indersiden af tankvognen. Efter tankvognen er blevet forseglet kan 
der ikke ændres i mængden af molekyler inde i tankvognen. Vand- og luftmolekylerne vil 
derefter begynde at miste energi grundet nedkøling. Dette sker, når molekylerne rammer 
tankvognens indervæg, så vil denne vibrere og derved overføres energi fra molekylerne til 
væggen. Efter luft- og vandmolekylerne rammer tankvognens inderside sendes de tilbage med 
mindre hastighed, hvilket betyder, at de har mindre kinetisk energi. Der vil nu ske et fald i 
trykket inde i tankvognen. Samtidig forbliver det udvendige atmosfæriske tryk det samme. En 
anden væsentlig makanisme til at forklare trykfaldet inden i tankvognen vil være 
faseovergangen fra damp til vand (væske). 

II.  Tankvognen kollapser fordi trykket indvendig er lavere end trykket udvendigt. Den kollapser 
dog ikke med det sammen. Dette skyldes at tankvognen er konstrueret til at modstå 
trykforskelle. Trykket inde i tankvognen falder langsomt i det vand- og luftmolekylerne nedkøles 
og tankvognen kollapser pludseligt som resultat at en strukturel fejl i tanken. 

III.  Når tankvognen kollapser bliver dens volumen mindre, luft- og vandmolekylerne vil derved 
ramme indersiden oftere. Så selv om de nu bevæger sig langsommere, rammer de flere gange 
pr. sekund, end da tankvognen var fuld størrelse. Derved stiger trykket indvendigt og kollapset 
stopper, når trykket indvendig og udvendig er det samme. 

Jeres analyse 

Understøtte elevernes model-baserede forklaring 





Vis eller/og forklar… (kryds af hvad jeres model forklare)  

o Hvordan bevæger vandet sig forskellige steder på 
modellen  

o Hvor meget vand falder der på området - vis beregning 
o Tegn vandes vej gennem jorden forskellige steder på 

modellen 
o Brug vandbalanceligningen N= F + Ao + Au i din forklaring 
o Hvordan og hvor kommer vandet op af kloakken
o Hvordan bevæger vandet sig i kloaksystemet  
o Hvad sker der nede i Jorden brug zoom in
o Lav gerne ekstra kasser til tegnede forklaringer  

o _________________________________________

o _________________________________________

Hvad sker der med området, når der falder 36 mm. regn på en halv time?

Brug zoom in

Geografi/matematik
Eksempel 

Brug gerne skabelon på næste side 

Området set fra oven 

Området set fra syd i øst/vest retning   

Se denne korte film 

https://www.youtube.com/watch?v=H5eoqvFBodA&feature=emb_logo
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Mikroorganismer, 
enzymer, gæring, 





Sauerkraut

Tykmælk

Æblejuice 

Lærens forklaring Et komplekset fænomen  

• Bakterievækst
• pH
• Osmose 
• Cellebiologi 
• Enzymer 
• Biokemiske processer
• Kostens bestanddele 



Hvordan kan solens stråler forårsage hudkræft? Vis.. (kryds af hvad jeres model forklare)  

o Hvordan modermærket på Sofies ben ser 
ud, når hun er 5, 16 og 20 år gammel   

o Hvordan solens stråler ændrer huden over 
tid 

o Zoom in på celle niveau og vis både hvad 
der sker på  og under huden

o ___________________________________

Sofie 5 år Sofie 16 år Sofie 20 år 



Fysiologi/ernæring  

Person 1

Person 2

To personer 
løber 20 min. 
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