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1. Hva er fysikk? 
 
 
Fysikkens begreper og lover – og fysikkens verktøykasse 
 

Det finnes ikke noen entydig definisjon av fysikk. 
Én definisjon kan være: 
 
"Fysikk er vitenskapen om universets og alt stoffs 
fundamentale bestanddeler og om krefter og 
vekselvirkninger mellom disse".  
 
En slik definisjon fokuserer først og fremst på 
fysikkens "produkter": begreper som "masse", 
"elektrisk strøm" og "tyngdekraft" og fysiske lover 
som for eksempel tyngdeloven. Andre mener at 
fysikken først og fremst kjennetegnes ved 
metodene som brukes for å skape innblikk i 
naturen. Disse vil kanskje definere fysikk slik:  
 
"Fysikk dreier seg om å lage (matematiske) 
modeller av virkeligheten" 
 
En slik definisjon legger vekt på at det som 
karakteriserer fysikken, er dens "verktøykasse" til 
bruk for å analysere kompliserte systemer. I dag 
arbeider fysikere i en rekke bransjer som økonomi, 

biologi, samfunnsvitenskap – og grunnen til at de gjør nytte for seg her, er nettopp fysikeres 
trening i å analysere kompliserte systemer og prosesser med matematisk verktøy.  

Fjerne galakser i universet, fotografert 
gjennom romteleskopet Hubble 

 
I dette fysikkurset ønsker vi at du skal møte  
ikke bare fysikkens "produkter" – begrepene, 
lovene og teoriene – men også dens metoder – 
den analytiske og systematiske tilnærmingen 
og oppbyggingen av (matematiske) modeller 
av fenomener og prosesser ut fra 
eksperimenter og resonnementer. 
 
 

Fysikeren Richard Feynman har gitt viktige 
bidrag til en matematisk beskrivelse av 
partiklers egenskaper og oppførsel på 
mikroskopisk skala.   
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Får du bot for å bryte fysikkens 
lover? 
 
Har du tenkt på hva vi mener når vi 
snakker om fysikkens lover? Ordet "lov" 
er norrønt og kommer av "lag", "det som 
er lagt", og betyr "en rettsregel som er 
vedtatt av myndighetene". Er det noen 
som har vedtatt naturlovene? Det er 
ihvertfall ikke myndighetene, og du får 
ikke bot for å bryte dem. Tvert imot; hvis du hadde greid å "bryte" tyngdeloven, for eksempel, 
ved å sveve fritt i lufta, ville du ganske sikkert blitt kjendis! Hadde du greid å forklare hvordan 
du gjorde kunststykket, ville du kanskje fått Nobelprisen også!   

2r
MmF γ=  

§ 1: 
Tyngde
-loven 

 
Det er tydelig at lovene i fysikken er noe annet enn lovene i Norges lover. Er det kanskje 
fysikerne som har vedtatt naturlovene? Dette høres flåsete ut, men i virkeligheten er det et dypt 
filosofisk spørsmål: Er naturlovene noe som ligger der ute, "lover" som er laget av Naturen eller 
kanskje av Gud og som forskerne må forsøke å oppdage og formulere så nøyaktig som mulig -  
eller er lovene noe som eksisterer i forskernes hoder og som er konstruert ("vedtatt") av 
forskerne? Kunne kanskje naturlovene sett helt annerledes ut dersom forskerne som utviklet dem, 
hadde kommet fra en annen bakgrunn? Hva om vitenskapen hadde utviklet seg hovedsakelig i 
Afrika og ikke i Europa og USA, eller hva om kvinner hadde vært mer dominerende opp 
gjennom vitenskapens utvikling?  
 
Det er ikke noe sikkert svar på disse spørsmålene, og ulike forskere og filosofer har ulike syn. 
Noen mener at når vi snakker om gravitasjonskraften, eller om atomer, så er dette "ting" som 
faktisk finnes, på samme måte som jeg regner med at Australia finnes selv om jeg ikke har vært 
der. Da blir vitenskapens oppgave omtrent som å lage et kart over et ukjent landskap. Landskapet 
ligger der, og vi skal beskrive det best mulig. Andre mener at det vi kaller fysikkens lover er noe 
som forskerne har laget for på enklest mulig måte å systematisere det de observerer, og at det 
muligens kan finnes andre måter å gjøre dette på med helt andre begreper og lover som også ville 
fungere. Da vil slike ting som atomer og krefter ikke nødvendigvis eksistere som noe selvstendig 

i seg selv - de eksisterer bare fordi vi har laget/konstruert dem, på 
lignende måte som  Julenissen "eksisterer" i vår kultur (nissen 
representerer for mange barn en rimelig forklaring på det fenomenet at 
det dukker opp en haug med pakker til dem hver jul!).  
 
"Fysiske begreper er frie konstruksjoner, laget av menneskers intellekt. 
Selv om det kan synes slik, er de ikke entydig bestemt av den ytre 
virkelighet".       Albert Einstein 
 
 Ideal: Noen få, generelle lover 

Man skulle kanskje tro at jo lengre vitenskapen kommer, desto flere 
lover, teorier og hypoteser blir det. Men slik er det ikke nødvendigvis. 
Vitenskapen streber mot å ha et minst mulig antall teorier som er mest 
mulig generelle for å beskrive virkeligheten. Dette prinsippet er ikke i 

Albert Einstein (1879-
1955), relativitets-
teoriens far 
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seg selv en naturlov; det er nærmest en tro, en overbevisning vitenskapsfolk har om at det 
enkleste er det beste (og mest estetisk tiltalende). Man kan kanskje si at hele vitenskapen dreier 
seg om å skape orden i kaoset av inntrykk og hendelser som omgir oss. Det å lage en lov som 
gjelder for alle de ni planetene rundt sola, f.eks., reduserer i visse forstander antall objekter som 
skal beskrives fra ni til ett. Det er altså ikke noe som "objektivt" tilsier at det må være slik – 

kanskje er det rett og slett en slags "estetisk sans" hos vitenskapsfolk som 
tilsier at de vil ha det sånn? 
 

"Nature is pleased with simplicity."       Isaac Newton 
 
Man ønsker altså et minst mulig antall lover og teorier, bygget på et minst 
mulig antall forutsetninger og formulert på enklest mulig måte. Dette 
gjelder i høyeste grad fortsatt i dag, da fysikerne leter etter "grand unifying 

Isaac Newton 
theories" (GUTS) og "Theories of everything" (TOES). De har kommet et 
stykke på vei: Man snakker i dag om 4 fundamentale vekselvirkninger 
("krefter") i naturen – dette er kreftene som "holder verden sammen", for å 
si det slik.  

(1642-1727) er en 
av de første du 
"møter" som 
fysikkelev  

 
Fysikkens mål: "Forklaring" eller 
beskrivelse? 
 
Et interessant spørsmål er om fysikken (eller 
naturvitenskapen) egentlig "forklarer" noe som 
helst, eller om den bare beskriver naturen slik 
vi observerer den. Hvis jeg sier at månen går i 
bane rundt jorda fordi det virker en tyngdekraft 
mellom jorda og månen – har jeg "forklart" noe 
da? Eller hvis jeg sier at eplet faller ned fra 
treet fordi det er påvirket av jordas tyngdekraft 
– er det en forklaring? Eller er "tyngdekraft" 
(gravitasjon) bare et navn som vitenskapen har 
oppfunnet; en betegnelse på det fenomenet at ting faller når de blir sluppet og at himmellegemer 
går i bane rundt hverandre? 

"Jordoppgang" sett fra månen 

 
Fysikken (og naturvitenskapen generelt) er spennende, både fordi den sier noe om naturen og 
virkeligheten vi lever i – og setter oss i stand til fantastiske ting som å sende mennesker til 
månen, lage tog som svever på superledende magneter, eller bruke stråling til å kurere kreft – og  
fordi den er et stort prosjekt som er i stadig utvikling og under stadig diskusjon – rett og slett en 
viktig del av vår kultur! 
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2. Naturvitenskapelig arbeids- og tenkemåte  
 
Sikker og usikker kunnskap i 
fysikk 
 
Vi starter med et eksempel: Hvilke av 
følgende fenomener mener du at forskerne 
har sikker kunnskap om? 

• Beskrivelsen av vannets kretsløp i 
naturen 

• Beskrivelsen av atomet 

• Modeller som brukes til 
værvarsling Blir det tordenvær, tro? Til tross for at vi vet 

mye om prosessene som danner været, kan vi 
ennå ikke forutsi det med sikkerhet. • Påstanden om at mobiltelefoner 

kan forårsake kreft 

Mange forskere vil nok si at de to første er sikre, mens de to siste er usikre. Når det gjelder 
mobiltelefoner har vi ikke nok "beviser" for at de faktisk kan forårsake kreft. Vi kjenner heller 
ikke til hvilke årsakssammenhenger som eventuelt kunne ligge til grunn for at det utvikles kreft 
når vi ringer med telefon. For værvarslingen er det annerledes. Der kjenner vi de grunnleggende 
"mekanismene" (fordampning og kondensasjon av vann, dannelse av høy- og lavtrykk, 
jordrotasjonens påvirkning på vindsystemer osv), men vi greier ikke å lage gode nok modeller 
som tar alle relevante prosesser med i betraktningen.   
 
Men hvorfor kan de to første regnes som sikre? Beskrivelsen av vannets kretsløp er en modell 
som viser seg å stemme svært bra i praksis. Vannet fordamper fra havet, driver inn over land og 
faller som regn. Alle prosessene her er observerbare. Selv om ikke atomet er like observerbart, er 
det litt på samme måten. Vi har svært mange erfaringer (målinger, observasjoner) som tyder på at 
den modellen av atomet som vi møter i lærebøker, er en fornuftig beskrivelse av virkeligheten. I 
fysikken har vi f. eks lært om Rutherfords forsøk, der han sendte heliumkjerner mot en tynn 
gullplate. Det han observerte tydet på at massen til gullet var samlet i en tett kjerne.  
 
Modeller og teorier i fysikken kan sammenlignes med kart. Et kart er en "modell" som beskriver 
terrenget. Vi vil gjerne at kartet skal stemme med terrenget. Dette finner vi ut ved å bevege oss 
rundt og se at de ting vi (ut fra kartet) forventer å finne, faktisk er der.  
 
 
Hva er sikker kunnskap? 
 
Det er flere krav til sikker kunnskap i naturvitenskapen: 

• Den stemmer med erfaringer (eksperimenter, observasjoner, målinger osv) 

• Den stemmer med annen kunnskap (for eksempel: I mekanikk, elektrisitet og 
atomfysikk kan vi bruke mye av den samme kunnskapen når vi beregner energi)  

 4



• Den har vært testet og undersøkt av mange forskere  

• Den er noe forskere generelt er enig i. 
 

Når kunnskap innen naturvitenskap er etablert og blitt ”sikker”, kommer den i skolens 
lærebøker! 
 
MEN: Vi kan få ny kunnskap som gjør at ting endres. F. eks. fant Einstein ut at Newtons 
beskrivelse av bevegelse ikke gjelder når hastigheten blir svært stor (relativitetsteorien). 
 
 
Vurdere kunnskap 
 
Forskere må være flinke til å vurdere om kunnskap er sikker eller 
usikker. I naturvitenskapen vil dette si om den stemmer med 
erfaringer fra virkeligheten, dvs. observasjoner og målinger. La oss 
se på et eksempel: 
 

Hvilke "beviser" har vi for at jorda er rund? 
 

1. Når vi står ved havet ser vi at horisonten er krum. 

2. Vi ser også at båter i horisonten kommer "opp av havet".  Når vi ser et skip forsvinne 
i horisonten, blir det ikke 
mindre og mindre inntil 
det forsvinner som en 
prikk, slik vi skulle 
forventet hvis jorda var 
flat. Nei, vi ser skipet 
ganske tydelig helt til det 
"dukker" under horisonten 
og forsvinner for oss pga. 
jordas krumning 
 

3. Vi ser at andre planeter ute i verdensrommet er runde (så 
derfor er det sannsynlig at vår planet også er det) 

 
OK, det mest overbevisende er: 
 

4. Vi har sett bilder av jorda tatt fra verdensrommet. 
 
Svært ofte er det slik at det forskerne påstår ligger litt utenfor vår 
rekkevidde av daglige erfaringer. Vi må bare vise til at "det står i 
læreboka". Da antyder vi at det er andre (som vi stoler på) som har 
funnet ut dette. De har lagt fram undersøkelser som tyder på at det 
er sant. Slik er det ofte i forskning. Vi stoler på det andre har funnet 
ut, og bygger videre på dette.  
 
 
Usikker kunnskap 
 
Mye vitenskapelig kunnskap er selvsagt usikker. Vi skiller gjerne mellom etablert kunnskap og 
kunnskap fra forskningsfronten. Det siste er alt det forskerne arbeider med i dag, og der teorier og 
modeller ikke har fått den samme allmenne status. Mye av kosmologien (læren om universets 
opprinnelse og utvikling) kan for eksempel sies å være i forskningsfronten. I følge "big bang-
teorien" ble tiden til da universet begynte å utvide seg for 13,7 milliarder år siden, og det er 
meningsløst å snakke om tid "før" big bang. Men moderne superstreng-teori har åpnet muligheter 
for at vi likevel kan tenke oss at tiden har eksistert før big bang.  
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At kunnskap er usikker, betyr ikke nødvendigvis at den er usann. Noen ganger kan det være 
uenighet om hvor sann og sikker kunnskap er. Dette er tilfelle med økt drivhuseffekt som en 
følge av utslipp av karbondioksid. Mange forskere mener det ikke er tvil om at dette skjer 
allerede i dag, mens andre (stadig færre) sier vi her ikke har klare beviser. Det er da en utfordring 
for politikere og oss andre om hva vi skal velge å tro. 
 
 
Vitenskapelige undersøkelser og sikker kunnskap 
 
Når vi gjør vitenskapelige undersøkelser i fysikk (slik du skal gjøre mange ganger, i større og 
mindre målestokk, i dette fysikkurset), ønsker vi å komme frem til mest mulig sikker kunnskap. 
På mange måter står vi i samme situasjon som forskerne. Vi vil vite om den konklusjonen vi har 
kommet frem til er riktig og sann i forhold til den fysiske virkeligheten. 
 
Det er mange ting vi kan gjøre i en slik undersøkelse for at den skal være mest mulig troverdig. 
Fire viktige trinn i en vitenskapelig undersøkelse er:  

1) Bruke etablert kunnskap (fra lærebøker eller oppslagsverk) til å belyse og prøve å 
forstå det systemet eller fenomenet vi undersøker 

2) Gjøre forsøk, observasjoner og målinger av størrelser (variable) som er 
viktige/relevante 

3) Analysere og drøfte resultater (i noen tilfeller forsøke å lage en matematisk modell av 
fenomenet) 

4) Trekke konklusjoner  
 
 
3. Modellering 

Innledning 
 
Å konstruere modeller av omverdenen er sentralt i 
fysikkfaget.  Mange av de formlene vi forbinder med 
fysikk er egentlig modeller og forenklinger som 
hjelper oss å beskrive og forutsi prosesser i naturen. 
Vi kan si at modeller er enkle "kunstige verdener" 
laget for å få innsikt i hvordan virkelige systemer 
virker. 
 

Hva er lys? I fysikken bruker vi ulike 
modeller for å forstå fenomenet lys. 
Bildet er "Solen" av Edvard Munch. 

I læreplanen for fysikk i videregående skole heter det 
i Mål 1:  
Elevene skal ha kunnskaper om bruk av modeller, 
hypoteser og teorier i fysikken. 
 
Ofte er modeller det nærmeste vi kommer en beskrivelse/forståelse av virkeligheten. Noen ganger 
må vi bruke flere modeller på samme fenomen: Én modell gir oss innsikt i noen sider ved 
fenomenet, mens vi må bruke en annen modell for å forstå andre sider ved det same fenomenet. 
Dette er for eksempel tilfellet for lys. I én modell behandler vi lys som et bølgefenomen med 
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mange likhetstrekk med bølger på vann. I en annen modell behandler vi lys som en strøm av 
partikler – små "enkeltpakker" med energi som bare kan sendes ut eller tas opp i sin helhet. 
Hvordan lys "egentlig" er, kan vi ikke vite – kanskje gir det ikke en gang mening å stille 
spørsmålet! 
 
I fysikkens beskrivelse av naturen gjør vi bruk av fysiske størrelser (masse, tid, spenning,…), 
likninger, lover, hypoteser, modeller og teorier. Dette begrepsapparatet gjør at vi kan utforske, 
beskrive og kommunisere om naturens fysiske egenskaper. 
 
 
Modelltyper 
 
Modeller som benyttes i fysikk kan deles inn i noen hovedkategorier.  

Skalamodeller 
En skalamodell har likhet med et fysisk objekt eller et system i en 
bestemt målestokk. Skalamodeller kan noen ganger være mindre 
enn det de skal illustrere som for eksempel skalamodeller av 
solsystemet. Andre ganger kan en bygge eller tenke seg 
skalamodeller som forstørrer et system, som når en sammenlikner 
en atomkjerne med for eksempel en appelsin og så beregner 
modellstørrelsen til hele atomet.  

 
 
 
 
 
 
 

Analogimodeller 
En analogimodell er et objekt eller et system hentet fra et område vi er
viktige likhetspunkter med det "originale" systemet som vi ønsker å st
vanlig brukt analogimodell er å sammenlikne en likestrømskrets med e
pumpe, forgreninger, innsnevringer osv. Analogimodeller kan ofte væ
et fenomen, men som regel finnes det viktige sider ved fenomenet som
eksempel er det ikke slik at "elektronene renner ut" hvis det blir brudd
slik man kanskje skulle tro ut fra vannledningsmodellen. Det er altså v
begrensningene til modeller. 

Matematiske modeller 
En matematisk modell kjennetegnes ved at en fysisk prosess blir beskr
matematisk likning. For eksempel er likningen F = kv2 en matematisk
på et legeme ved lave hastigheter. En slik matematisk modell er mer a
fysiske systemet, og fordelen med slike modeller er bl.a. at de kan hjel
skje med et system i framtiden dersom vi kjenner startbetingelsene. Hv
tennisball treffe bakken hvis den slippes fra 2 meters høyde og vi tar h
 
 
Mer om modeller og bruken av dem 
 
Skalamodeller og analogimodeller bruker vi kanskje først og fremst i f
undervisning. Verden er komplisert, og for at vi mennesker bedre skal
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forståelse av den, trenger vi å ta utgangspunkt i noe kjent. Skalamodeller og analogimodeller er 
derfor mye brukt i skole og utdanning, men de gir sjelden forskerne ny innsikt i naturen.  
 
Andre modeller, som for eksempel modellene for lys, er ikke laget for å gi forenklede 
forklaringer av vitenskapens bilde av virkeligheten – de ER vitenskapens bilde av virkeligheten. 
Disse modellene er som regel matematiske i den forstand at de uttrykkes gjennom formler – men 
de har også viktige "kvalitative" sider som vi kan forstå uten å kjenne formlene. For eksempel vil 
alle kunne forbinde noe med bølgemodellen for lys selv om vi ikke kjenner de konkrete 
ligningene.     
 
Vi bestemmer selv hvordan modellen skal være. Men utfordringen er å få med det vesentlige slik 
at modellen gir informasjon om virkeligheten. Modeller kan brukes til å studere endringer i 
økonomien, utviklingen i aksjekurser, klimavariasjoner, og de kan gi grunnlag for værmeldinger, 
varsler om jordskjelv osv. Når vi har en modell, kan vi studere dens egenskaper. Vi kan se på 
konsekvensene av ulike valg av forutsetninger. Da er vi inne på matematikk og det vi har kalt 
matematisk modellering. 
 
Du kjenner kanskje historien om hvordan kaniner ble 
innført til Australia, og hvordan de etter hvert 
"oversvømmet" landet. Kan vi lage en modell for h
antallet kaniner vil kunne utvikle seg? Vi kan lage en 
enkel modell med ett eneste objekt, altså kaniner, og to 
regler:  

vordan 

• en kanin formerer seg med en viss sannsynlighet 
• en kanin dør med en viss sannsynlighet 

 
Reglene brukes så på hver kanin, og så brukes de igjen på 
de som er igjen og på alle de nye osv. Legg merke til at 
modellen er svært forenklet. Den sier ingenting om hanner eller hunner, ingenting om 
svangerskap eller lignende. Modellen sier bare noe om sjansen for å formere seg og sjansen for å 
dø. Hvis nå sjansen for å formere seg er litt større enn sjansen for å dø, vil bestanden av kaniner 
øke. Og jo flere kaniner det er, jo raskere vil bestanden øke. Dette kalles eksponentiell vekst, og 
du kjenner sikkert igjen problemstillingen fra matematikken i 1MA. Hvis nå sannsynligheten for 
å dø er større enn sjansen for formering, vil bestanden dø ut. 
 
I modellen velger vi forutsetninger, nemlig de to sannsynlighetene (for hhv formering og død). 
Disse velger vi ut fra det vi vet om tilgangen på næring for kaniner, bestanden av rever og andre 
rovdyr, osv. Vi kan si at vi gjør kvalifiserte gjetninger eller valg av forutsetninger. Har vi vært 
gode i valg av forutsetninger, vil modellen kunne vise seg å gi pålitelige forutsigelser av 
kaninbestanden i framtiden. 
 
Radioaktivitet er et godt eksempel på omtrent det samme. En atomkjerne kan ha en viss 
sannsynlighet for å sende ut f. eks. en alfapartikkel. Hendelsen er absolutt tilfeldig, - ikke 
påvirket av noe utenfor kjernen. Modellen for radioaktivitet er derfor svært enkel med bare en 
eneste regel: En atomkjerne kan sende ut radioaktiv stråling med en bestemt sannsynlighet i et 
gitt tidsrom. Det er alt. Resultatet er at antall kjerner av det ustabile stoffet avtar, men saktere og 
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saktere, fordi antallet atomkjerner som er igjen til å sende ut stråling, blir mindre. I dette tilfellet 
må vi gjøre målinger for å finne sannsynligheten – den kan ikke "gjettes" ut fra andre, 
utenforliggende forhold slik som i kanintilfellet . 
 
 
Empirisk modellering 
 
Empirisk betyr "basert på eksperimenter", og empirisk modellering dreier seg altså om å bruke 
resultater fra forsøk til å lage matematiske modeller.  
 
I dette fysikkurset skal du øve deg i å arbeide som fysiker. Alene eller sammen med medelever 
skal du undersøke fenomener eksperimentelt for deretter å lage matematiske modeller av 
fenomenene. La oss ta et veldig enkelt eksempel. Vi vil studere en bil som beveger seg jevnt rett 
bortover en vei. Den har altså konstant fart. Vi starter målingen ved tiden t = 0, og vi kan måle 
samsvarende verdier for tid og strekning (altså hvor langt bilen har kjørt til ulike tider). 
 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7

t/(s)

s/(m)

Vi kan tegne en graf av 
strekningen (s) som funksjon 
av tiden (t). Den kan bli slik 
som til høyre.  
 
Det ser jo ut til at vi får en rett 
linje, og den matematiske 
modellen blir: s = k·t  
 
Hva er k?  
k er stigningstallet til grafen, 

og vi ser at 
t
sk = . Men det er 

jo farten til bilen.   
Dermed har vi laget en modell for bilkjøring på rett vei med konstant fart: s = v·t (v er farten). 
 
Senere i fysikkurset skal du få lage modeller for bevegelse som tar hensyn til flere ting, f. eks. at 
farten ikke er konstant, at det er luftmotstand osv.  
 
 
Modelleringsprogrammer - Modellus 
 
Noen ganger er det greit å bruke dataprogrammer som hjelpemiddel når vi skal undersøke 
hvordan noe oppfører seg.  Da kan man se hva som skjer med en modell dersom en av variablene 
endrer seg (en variabel er en fysisk størrelse som kan endre seg – for eksempel farten til bilen i 
eksemplet over). 
 
Noen av dere vil kanskje arbeide med et modelleringsprogram som heter Modellus. Her er en 
figur av en modellering av en ball som beveger seg rettlinjet med konstant fart. Ballen har 
beveget seg 150 m, farten er konstant 15 m/s, og vi har tegnet strekning-tid grafen. I programmet 
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Modellus vil dette 
være en animasjon 
der ballen beveger 
seg samtidig som 
grafene tegnes opp. 
Alt er basert på 
modellen s = v·t 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klimamodeller og 
modeller med mange 
variable 
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Hittil har vi snakket om  
enkle modeller med få 
variable. Det finnes også 
modeller med enormt 
mange variable. Grunnlaget 
for store,  sammensatte 
modeller er undersøkelser 
og målinger der man finner 
sammenhengen mellom 
noen få variable av gangen. 
Så setter man alle disse 
sammenhengene sammen i 
en datamaskin, og får en 
stor, komplisert modell av 
hvordan man tror dette samspillet er. Klimamodeller er blant de mest komplekse matematiske 
modellene i naturvitenskapen, i den forstand at de involverer en mengde ulike variable. Fordi de 
er så komplekse, krever klimamodellene også svært kraftige datamaskiner. 

Havstrømmer er bare ett av de fenomenene som forskerne ikke 
har tilstrekkelig forståelse av til å kunne si noe sikkert om 
klimautviklingen. 

 
Alle vitenskapelig baserte forutsigelser om hvordan klimaet kommer til å bli i framtida kommer 
fra klimamodeller som kjøres på store "superdatamaskiner". Resultatene man får ut, avhenger 
både av hvilke variable man har klart å ta med i modellen (for eksempel: er havet delt inn i ulike 
lag med temperatur som avhenger av dybden?) og av den informasjonen forskerne legger inn i 
modellen (for eksempel målinger fra bakken og fra satellitt av temperatur på ulike steder i 
atmosfæren). Nå skjønner du kanskje at resultatene fra klimamodellene er beheftet med ganske 
stor usikkerhet: Det er usikkert om modellen har med nok variable og gir en god nok beskrivelse 
av alle de mekanismene som faktisk styrer klimaet, og ekstra usikkerhet kommer inn når vi 
legger inn måledata som beskriver situasjonen i dag og som kanskje i seg selv er usikre.  


	Vurdere kunnskap
	Usikker kunnskap
	Innledning
	Modelltyper
	Skalamodeller
	Analogimodeller
	Matematiske modeller

	Mer om modeller og bruken av dem
	Empirisk modellering
	Modelleringsprogrammer - Modellus
	Klimamodeller og modeller med mange variable


