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Af Harald Brandt og Benny Lindblad Johansen 

 

Abstract 
 

Begrebet model bruges på mange forskellige måder i hverdagen, men i naturfaglige 

sammenhænge har begrebet en mere præcis betydning. Modeller er menneskeskabte 

repræsentationer af udvalgte dele af virkeligheden og bruges til at forstå eller afprøve 

bestemte forhold af virkeligheden og til at kommunikere disse forhold til andre. 

Selv om vi ikke altid tænker over det, er der er ingen tvivl om, at modeller er væsentlige 

værkøjer i naturfagsundervisningen. I artiklen drøftes forskellige typer modeller, deres 

anvendelse i naturfagsundervisningen, og hvilke kognitive udfordringer eleverne kan støde 

på, når de skal afkode naturfaglige modeller.  

 

 

Der afvikles sjældent en undervisningslektion i naturfag, hvor der ikke gøres brug af en eller 

flere modeller til at forklare elementer af naturfagligt indhold. For et par år siden valgte en 

af denne artikels forfattere at kigge nærmere på brugen af modeller i undervisningen, da et 

hold studerende skulle i praktik: 

 

I forbindelse med et praktikbesøg hos Ditte, en 4. årgangsstuderende, der afviklede en 

dobbeltlektion i biologi, hvor der blev arbejdet med fordøjelsessystemet, valgte jeg at 

tælle, hvor mange modeller der kom i spil. Efterfølgende spurgte jeg Ditte, om hun 

kunne give et bud på, hvor mange forskellige modeller hun og hendes elever havde 

anvendt. Buddet lød på fem-seks stykker. Jeg havde talt 15 forskelige modeller i løbet 

af de to lektioner, og her havde jeg ikke medregnet de modeller, Ditte kun udtrykte 

igennem sin verbale kommunikation. Ligeledes havde jeg heller ikke medtaget de 

modeller, som indgik i det tekststykke, eleverne havde læst i grundbogen til dagens 

undervisning, og som lå opslået foran de fleste elever under den del af undervisningen, 

hvor Ditte gennemgik dagens stof. 

 

i naturfagene 
MODELLER 
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Blandt de modeller, der blev anvendt, kan nævnes: 

 

 En interaktiv webbaseret model over menneskets fordøjelsessystem, hvor man selv 

kan vælge, hvilke dele af fordøjelsessystemet man vil fokusere på. 

 En model over fordøjelsessystemet, som eleverne selv konstruerede ved hjælp af 

bl.a. paprør og nylonstrømpe.  

 Verdenskortet, som blev brugt til at udpege områder, hvor majoriteten af den voksne 

befolkning er i stand til at nedbryde laktose. 

 Den kemiske formel for glukose: C6H12O6. 

 Den plastikstøbte torso, som jævnligt blev brugt (både af underviseren og eleverne) 

til at undersøge fordøjelsessystemets rumlige placering i kroppen. 

 

At anvende 15 forskellige modeller i løbet af en dobbeltlektion kan umiddelbart lyde af 

meget og er måske også i overkanten af det antal, man normalt vil anvende. Ditte 

”genbrugte” dog en del modeller fra sidste undervisningsgang for på den måde at binde 

dagens tema sammen med det, de havde beskæftiget sig med sidst.  

Selv om vi ikke altid tænker over det, er der er ingen tvivl om, at modeller er væsentlige 

værkøjer i naturfagsundervisningen, som vi i stor udstrækning benytter os af. Prøv selv, 

næste gang du skal undervise i et naturfag, at tælle, hvor mange forskellige modeller du 

benytter. Eller hvor mange forskellige modeller der indgår i den naturfaglige tekst, dine 

elever skal læse. 

Hvad er en model?  

Ordet model bruges på mange forskellige måder i hverdagen. Det kan fx være en bestemt 

bilmodel eller en bestemt fotomodel, der henvises til. En kunstner kan tegne efter en 

levende model, og en arkitekt kan fremstille en model af et planlagt byggeri. Modeller kan 

også være forbilleder, noget, vi efterstræber. I den forbindelse kan vi bl.a. tale om 

rollemodeller. 

 

I faglige sammenhænge har ordet model en mere præcis betydning, hvor modeller ofte skal 

give et overskueligt og forenklet billede af et indviklet, uoverskueligt og utilgængeligt 

system. Modeller bruges af mange fag. Fx vil en økonom ofte anvende en matematisk model 

til beskrivelse af sammenhængen mellem udbud og pris for en vare. En psykolog kan 

anvende en model til at forstå og analysere et andet menneskes reaktioner og handlinger i 

forskellige sammenhænge. Fx vil en freudiansk psykoanalytiker benytte sig af en model, der 

beskriver menneskets personlighed som bestående af overjeget, jeget og id’et. En 

naturvidenskabsmand vil på tilsvarende vis benytte sig af modeller til at beskrive og forstå 
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naturen. Men det er vigtigt at slå fast, at der er forskel på de modeller, de forskellige fag 

benytter, og der er forskel på den måde, de forskellige fag benytter sig af modellerne.  

 

I naturvidenskab vil man fx ofte bruge modeller til at forstå og afprøve bestemte sider af 

abstrakte teorier og til at kommunikere om teorierne med andre. Fordi modeller er 

forenklinger, har man ofte behov for flere forskellige modeller for at forstå teorierne.  

 

                          
 

Et eksempel: For at forstå og gøre forudsigelser med afsæt i atomteorien er det nogle gange 

hensigtsmæssigt at anvende en skalmodel (fx til at forklare bindingsforholdene i et 

vandmolekyle). I andre sammenhænge giver en elektronskymodel bedre forudsigelser (fx til 

at forklare, hvorfor vandmolekylet er en dipol). Hvilken model man vælger at anvende, 

afhænger ofte af, hvad vi vil forklare. Nogle gange giver det mening at forstå fx 

elektromagnetisk stråling med en bølgemodel (fx fænomenet interferens), andre gange giver 

det mening at forstå elektromagnetisk stråling med en partikelmodel (fx fænomenet 

fotoelektrisk effekt). Selv om elektromagnetisk stråling kan forstås både med bølgemodellen 

og partikelmodellen, giver det hverken mening at sige, at elektromagnetisk stråling er bølger 

eller partikler eller begge dele. Det er vigtigt at fastholde, at modellerne ikke er 

virkeligheden, men menneskelige konstruktioner for at forstå og forudsige virkeligheden. 

Det kan virke forvirrende, men er måske nemmere at forstå med et eksempel fra hverdagen. 

 

            
 

 
Figur 2: Et hus kan repræsenteres på forskellige måder.  

Figur 1: To forskellige 

modeller af et atom: 

Skal- og 

elektronskymodel 
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Figur 2 viser en plantegning og en tegning af facaden til et hus. Både plantegningen og 

facadetegningen er modeller – de er forsimplinger af en kompliceret virkelighed (det 

virkelige hus). Pointen i denne sammenhæng er, at den ene model ikke er mere rigtig end 

den anden. Skal vi indrette stuen, er vi ikke i tvivl om, hvilken model som er den mest 

anvendelige. Plantegningen giver os på en nem måde tilgang til væsentlige information om 

stuen, såsom placering af døre og vinduer, afstande osv. Derimod giver plantegningen ikke 

mening som model, hvis vi ønsker at male facaden eller fortælle en bekendt, hvordan vores 

hus ser ud, når man kommer gående på gaden. Selvfølgelig kan vi lave mere præcise 3D-

modeller, som rummer både information om facade og plantegning. Det kan fx være en 

avanceret computermodel, som medtager mange tusinde detaljer, og som kan skaleres, 

roteres og ”skrælles” lag for lag. Men uanset hvor avanceret computermodellen er, vil der 

altid være elementer, som modellen ikke kan vise (fx den særlige duft i huset). Den eneste 

”model”, som indeholder alle sider af vores hus, er huset selv (altså virkeligheden). 

I artiklen her vil vi behandle modeltyper og brugen af disse inden for det naturfaglige felt – 

delvis inden for naturvidenskaben, men primært inden for naturfagene i folkeskolen.1 

Senere i artiklen kommer vi med en nærmere drøftelse af, hvordan modeller i en naturfaglig 

sammenhæng kan opfattes. Da naturfaglige modeller kan fremtræde på mange forskellige 

former og med forskelligt formål og forskellig betydning, beskriver vi forskellige måder at 

inddele modeltyper i forskellige kategorier. Inddelingen i forskellige kategorier har betydning 

for den måde, vi kan samtale om modeller på, og i vores vurdering af, hvilke modeller der i 

en given situation er mest hensigtsmæssige at bruge, eller hvilke udfordringer der kan opstå 

for eleverne, når de skal afkode og bruge modeller. 

Modelkategorier efter status 

Når man inddeler modeller i forskellige kategorier, sker det altid på baggrund af et bestemt 

perspektiv, man lægger ned over modellerne. Ringnes og Hannisdal (2006) har givet et bud 

                                                      
1
 Betegnelsen naturfag dækker over en række undervisningsfag, som tager udgangspunkt i de respektive 

naturvidenskabelige fag (biologi, geografi, fysik/kemi) eller i en række forskellige naturvidenskabelige fag 

(natur/teknik). Der er ikke tale om et 1:1-forhold mellem naturvidenskabsfagene og undervisningsfagene, og 

forholdet mellem dem er ikke konstant igennem hele uddannelsessystemet. I folkeskolen omfatter naturfagene 

aspekter af naturvidenskaberne, men der sættes stor fokus på formidling af den viden, naturvidenskaben har 

tilvejebragt, og hvilken betydning den viden har for den enkelte – som individ og samfundsborger. Op igennem 

forløbet vil naturvidenskabelige metoder og indsigt i, hvad naturvidenskab er for en størrelse, spille en større 

rolle. 
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på, hvordan man kan inddele modeller i forskellige kategorier efter status.2 Modellerne 

inddeles her i fire kategorier. 

 

Naturvidenskabelige modeller 

Modeller, som naturvidenskaben bruger til at beskrive virkeligheden med eller til at 

forudse en kommende situation. Ofte er det de naturvidenskabelige modeller, der 

danner grundlag for udarbejdelsen af undervisningsmodellerne. 

 

Historiske modeller 

Modeller, der tidligere er anvendt af naturvidenskaben, men ikke anvendes i dag. Det 

ses ofte, at der i lærerbøger medtages historiske modeller for at vise, hvordan det 

pågældende naturvidenskabelige felt har udviklet sig. 

 

Undervisningsmodeller 

Modeller, som bruges i naturfagsundervisningen til at formidle naturfaglig viden eller 

til at beskrive, hvordan modeller anvendes af naturvidenskaben. 

Undervisningsmodeller er som regel udledt af naturvidenskabelige modeller. 

Modellerne er som regel gjort mere simple og dermed mindre præcise end de 

naturvidenskabelige. 

 

Private modeller (elevmodeller) 

Mentalt konstruerede modeller af virkeligheden, som eleven kan give udtryk for 

verbalt eller skriftligt. Elevernes private modeller af virkeligheden kan også komme til 

udtryk igennem udarbejdelse af egne fysiske modeller (fx tegninger, stopmotion-film, 

figurer). 

Private modeller er i større eller mindre grad forskellige fra naturvidenskabelige 

modeller. Som vi vil komme tilbage til, vil private modeller ofte give os som lærere et 

vigtigt indblik i elevernes hverdagsforestillinger. 

 

                                                      
2
 Ringnes og Hannisdal (2006) uddyber ikke yderligere, hvad der ligger bag grundlaget for kategoriseringen, 

men man kan sige, at kategorierne, som forfatterne beskriver dem, på den ene side afspejler, hvem der er 

ophav til modellerne, og på den anden side, hvilken forklaringsmæssig betydning (status) modellerne har. 
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I førnævnte biologiundervisning benyttede Ditte sig hovedsageligt af undervisningsmodeller. 

Altså modeller, der er konstrueret til brug i forbindelse med formidling af naturfagligt stof og 

i store træk designet til bestemte aldersgrupper.  

Figur 5. Modeller af menneskets fordøjelsessystem. Modellen til højre er fremstillet efter et undervisningsforløb 

om menneskets fordøjelsessystem. Modellen til venstre før forløbet startede. De to modeller kan give en 

indikation af, at den pågældende elevs private model af fordøjelsessystemet har ændret sig. (Foto: Erik Fibiger). 

Figur 3. Eksempel på historisk model. Persisk 

tegning fra 1600-tallet, som bl.a. viser 

fordøjelses-systemet. 

 

Figur 4. Undervisningsbøger i naturfagene indeholder 

ofte mange undervisningsmodeller. Her er vist et opslag 

fra Xplore Natur-teknik  Elevbog, GO-forlaget. 
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Ditte benyttede sig en enkelt gang også af en historisk model. For at tydeliggøre, at 

mennesket allerede for mange år siden havde interesseret sig for og undersøgt, hvordan 

vores fordøjelsessystem er opbygget, fremviste hun en persisk model fra 1600-tallet over 

menneskets fordøjelsessystem (samme model, som vises i figur 3). 

Elevernes private modeller kom delvis til udtryk i undervisningen. Fx i forbindelse med at 

eleverne skulle konstruere fordøjelsessystemet ved hjælp af bl.a. paprør og nylonstrømpe. 

Ganske vist fulgte eleverne en forholdsvis detaljeret beskrivelse, men under arbejdet med at 

konstruere modellen og de drøftelser, der undervejs udspandt sig eleverne imellem, 

fremkom hele tiden små bidder af deres private modeller. Ligeledes fremkom også bidder af 

elevernes private modeller under den fælles gennemgang af dagens tema, hvor Ditte 

løbende spurgte ind til elevernes beskrivelse af og forklaring på fordøjelsessystemets 

opbygning og funktion. 

Mentale modeller 

”Private modeller” bliver hos andre forfattere (Harrison & Treagust, 2000; Rapp, 2005; 

Gilbert & Osborne, 1980; Clement, 2008) ofte betegnet som ”mentale modeller”. Mentale 

modeller kan beskrives som særegne mentale repræsentationer3 – en slags analoge 

repræsentationer, som hver enkelt genererer igennem kognitiv aktivitet. De kan også 

beskrives som iboende beskrivelser af objekter eller ideer, som er unikke for den enkelte, og 

som opstår og udvikles igennem interaktion med omgivelserne.  

Når elever læser i deres grundbøger, ser en video eller lytter til lærerens forklaringer, 

konfronteres de mentale modeller med de ydre visuelle eller verbale konstruerede modeller. 

Der opstår en interaktion mellem de mentale og de ydre modeller. På den ene side bliver 

elevernes mentale modeller rettet til og korrigeret af de modeller, de bliver præsenteret for, 

og på den anden side bliver aflæsningen og tolkningen af disse modeller præget af de 

mentale modeller, som eleverne bringer med sig.  

De mentale modeller udfordres ikke alene i mødet med de ydre modeller, men også i mødet 

med den omgivende virkelighed – i mødet med naturen. I undervisningsmæssige 

sammenhænge kan dette møde med naturen fx finde sted i forbindelse med det praktiske 

undersøgende arbejde i laboratoriet eller i felten. 

                                                      
3
 Repræsentation skal her forstås som måden, noget vises eller manifesterer sig på. Modeller er ikke (ej heller 

mentale modeller) det samme som virkeligheden. Modeller er repræsentationer af virkeligheden med de 

mangler og fejl, de nu en gang indeholder. Derfor vil to menneskers mentale modeller af de samme 

fænomener aldrig være fuldstændig identiske. 

På samme måde som en model kan ses som en repræsentation af virkeligheden, kan også de enkelte 

delelementer (fx tegninger, fotos, ikoner, symboler, grafer), som indgår i opbygningen af mange modeller, ses 

som selvstændige repræsentationer. 
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De mentale modeller er altså konstant i udvikling. Mentale modeller behøver ikke at være 

teknisk korrekte, men skal være funktionelle, i den forstand at de bidrager til at forstå 

verden. Rapp (2005, s. 45) sammenligner mentale modeller med mentale simuleringer: ”In 

much the same way a film or software program can be run to review material or focus on 

specific components, a mental model can be ‘run’ to generate hypotheses, solve problems, 

and transfer knowledge to new domains. Mental models combine our stored knowledge 

with our immediate experiences.”  

Mentale modeller er i høj grad personlige og dynamiske, men også meget vanskelige at få 

indsigt i for andre, da de kun eksisterer i menneskers hjerner.  

 

I det følgende vil vi skelne mellem de to typer modeller. De ydre modeller, altså de verbale 

eller fysisk fremstillede modeller (ofte udtrykt visuelt), vil fremover blot blive omtalt som 

modeller, mens de private modeller vil blive omtalt som mentale modeller. 

Modelkategorisering i forhold til anvendt præsentationsform 

Modeller kan også anskues som en form for kommunikation, hvor der, afhængigt af 

modeltypen, gøres brug af forskellige former for præsentation (eller 

kommunikationsmedier). Hannisdal og Ringnes (2006) har således beskrevet en 

kategorisering af modeller i forhold til det, de kalder præsentationsform. Hannisdal og 

Ringnes inddeler her i fem kategorier: verbale modeller, konkrete modeller, 

illustrationsmodeller, symbolmodeller og simuleringsmodeller. Gilbert (2005) benytter sig af 

en tilsvarende inddeling, hvor han beskriver fem forskellige former for præsentation: 

concrete (or material) mode, verbal mode, symbolic mode, visual mode og gestural mode.  

 

I vores gengivelse nedenfor har vi i forhold til Hannisdal og Ringnes’ kategorisering valgt at 

tilføje en ekstra modelkategori: animationsmodeller. Den kategori, som Hannisdal og 

Ringnes benævner ”simuleringsmodeller”, har vi valgt at ændre til ”interaktive modeller”, og 

samtidig har vi udvidet kategorien til at indeholde alle de computerbaserede modeller, hvor 

brugeren har interaktiv indflydelse på modellernes afvikling.4 

                                                      
4
 Årsagen til, at vi ændrer på kategoriseringen, er computernes stadig større rolle som formidler af modeller og 

de nye muligheder, der ligger i de it-baserede modeller.  

På den ene side har vi igennem flere år set en forholdsvis stor vækst i de ”levende” modeller (ikke mindst på 

YouTube), som igangsættes og afspilles. Brugeren kan vælge at stoppe afspilningen, spole frem eller tilbage, 

men større indflydelse på modellerne har brugeren ikke. Det er disse modeltyper, vi har valgt at kalde 

animationsmodeller.  

På den anden side har vi også inden for de seneste år set flere og flere ”levende” modeller, hvor brugeren har 

større indflydelse på modellernes afvikling. Det kan være, at brugeren kan ændre på nogle fysiske parametre 

(fx mængden af oxygen i forbindelse med en afbrænding) i forhold til den proces, modellen beskriver (man 
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Verbale modeller 

Modeller, som udtrykkes sprogligt – ofte igennem tale. De verbale modeller kan også 

være nedskrevet i en tekst. De verbale modeller benytter sig jævnligt af metaforer og 

analogier.  

 

Konkrete modeller 

Modeller, som er lavet af et materiale, som gør, at modellen er til at føle på. Har ofte 

en tredimensional karakter.  

 

Illustrationsmodeller 

Modeller, der benytter sig af tegninger, fotos, grafiske udtryk. I modsætning til 

animationsmodeller er der her tale om ikke-bevægelige billeder. 

 

Symbolmodeller 

Modeller, som benytter matematiske udtryk, formler, kode, reaktionsligning eller 

tilsvarende udtryk med stor symbolværdi. 

 

Animationsmodeller 

Modeller, som benytter sig af ”levende” billeder. Ikke mindst med udviklingen af 

computeren og internettet er dette modeller, som igennem det seneste årti har været 

i rivende udvikling. Modellerne er ofte kombineret med lyd. 

 

Interaktive modeller (simuleringsmodeller) 

Modeller, som har en del til fælles med den ovenstående kategori, men er i væsentlig 

omfang baseret på brugerens interaktion med modellen. Modellerne er i stor grad 

baseret på it-teknologier.  

 

                                                                                                                                                                      

afvikler en simulering: Hvad sker der, hvis …). Men brugerens indflydelse kan også gå på selve modellen: Hvilke 

farver skal der benyttes, er der nogle elementer, der skal fremhæves, er der elementer, der slet ikke skal vises? 

Som eksempel kan vi tage en model, der viser opbygningen af molekyler, hvor brugeren har indflydelse på, 

hvilket molekyle der skal vises, om molekylet skal vises som kemisk formel, som stregformel, som prikformel 

eller som kuglepindemodel, om flere repræsentationer skal vises på samme tid, om de tredimensionelle 

modeller skal drejes, om forskellige molekyler skal sammenlignes osv. På grund af brugerens store indflydelse 

på og interaktivitet med modellerne har vi valgt at kalde disse modeltyper samlet set for interaktive modeller. 
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Figur 6: Eksempler på forskellige konkrete modeller. (Fotos er leveret af Frederiksen A/S). 

Figur 7: Eksempler på forskellige illustrationsmodeller. (Fra Xplore Biologi 7 Elevbog, 

GO Forlag & Xplore Fysik-kemi 7 Elevbog, GO Forlag. Foto: B. Johansen) 
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Figur 8: Eksempler på 

forskellige 

symbolmodeller. (Fra 

Xplore Biologi 9 Elevbog, 

GO Forlag; Xplore Biologi 8 

Elevbog, GO Forlag; Xplore 

Fysik-kemi 9 Elevbog, GO 

Forlag; Xplore Natur-teknik 

3 Elevbog, GO Forlag). 

Figur 9: Eksempel på animationsmodel fra www.viten.no/dan. Prøv selv ved at åbne animationen og klikke på 

fanerne 2,3 eller 4. 

http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid:0BD31D45-29F0-94A8-7A93-00000EF89F6D&tid=1072190&grp
http://www.viten.no/dan
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A0BD31D45-29F0-94A8-7A93-00000EF89F6D&tid=1072190&grp
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I det tidligere omtalte undervisningsforløb benyttede Ditte sig af et stort udsnit af de 

beskrevne modelkategorier. I sin gennemgang af det faglige stof brugte hun ofte udtryk som 

”det er ligesom …” eller ”forestil jer, at …”. Med disse udtryk lægges der op til brug af 

verbale modeller, hvor der anvendes metaforer eller analogier. Fx: ”Fordøjelsessystemet er 

som et langt rør. Forestil jer, at røret på et sted er udvidet og danner en sæk. Det er det, vi 

kalder mavesækken. Der findes også en række porte, som kan åbne eller lukke for 

transporten igennem rørsystemet. Kan I give eksempler på sådanne porte?”  

I Dittes gennemgang henviste hun til en illustrationsmodel af fordøjelsessystemet i 

grundbogen, som lå opslået foran eleverne. Her blev mavesækken fundet, der blev sat navne 

på dele af ”rørsystemet”, og modellen gav støtte til eleverne, da de skulle finde eksempler 

på ”porte”. En konkret model i form af torsoen blev også benyttet i denne forbindelse. 

Synkningsprocessen, hvor flødeboller transporteres fra munden til mavesækken, kan 

derimod være vanskelig at forstå igennem en illustrationsmodel eller en konkret model. 

Hertil havde Ditte fundet en animation på internettet, som igennem en ”levende” 

visualisering beskrev, hvordan tungen skubber fødebollen bagud i svælget, strubelåget 

lukker af for luftrøret, og peristaltiske bevægelser skubber fødebollen ned igennem 

spiserøret til mavesækken. 

Figur 10: Eksempel på en interaktiv model. 
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På et tidspunkt, hvor Ditte beskrev, at stivelse nedbrydes til glukose, skrev hun formlen for 

glukose op på tavlen. Her gjorde hun brug af en symbolmodel. 

Modeller og naturvidenskabelig beskrivelse af virkeligheden 

Det er ikke bare i forhold til undervisning i naturfag, at brugen af modeller er et væsentligt 

element. Det er det også inden for naturvidenskaben. Modeller er vigtige elementer i 

naturvidenskabens måde at kommunikere på. Ikke alene bruges modeller til at beskrive og 

forklare den viden, naturvidenskaben har tilegnet sig om naturen, modeller bruges også til at 

udforske og indhente ny viden om naturen. Man kan sige, at modeller indgår som en 

væsentlig del af naturvidenskabens daglige ”sprogbrug”.  

 

Der findes ikke nogen entydig konsensus i forhold til en definition af naturvidenskabelige 

modeller. Du kan i bilaget sidst i artiklen se en række eksempler på, hvordan man kan 

definere begrebet naturvidenskabelig model. 

De forskellige forfatteres bud på, hvordan man kan definere begrebet, er ganske forskellige 

og ofte kontekstuelle. Men der er også dele, de har til fælles. Overordnet set kan man pege 

på en række elementer, der går igen i mange af forfatternes beskrivelser af det, der 

kendetegner naturvidenskabelige modeller: 

 

 En model er en repræsentation af virkeligheden. 

 En model gengiver kun en udvalgt del af virkeligheden. 

 En model reducerer virkelighedens kompleksitet. 

 En model konstrueres med et bestemt formål. 

 

Da artiklen her har fokus på modeller i en undervisningsmæssig kontekst, vil vi ved en model 

fremover forstå følgende: 

 

En model er en forenklet gengivelse af en udvalgt del af virkeligheden med det formål 

at støtte konstruktionen af mentale repræsentationer/modeller hos brugeren af 

modellen.  

 

Der står altid en person bag en hvilken som helst model. Modeller konstrueres igennem en 

proces, hvor personen gør sig overvejelser over, hvordan modellen skal konstrueres. 

Modellen beskriver og forklarer altså altid en bestemt opfattelse og forståelse af 

virkeligheden. Mathiassen (2008) beskriver sammenhængene mellem virkeligheden og det 
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at konstruere en model som modelekstraktion. Figur 11 gengiver en grafisk fremstilling af 

modelekstraktionen.5 

 

 
 

 

 

 

Konstruktionen af en model er dels afhængig af personens forestilling om det pågældende 

fænomen eller processen, hvilke dele af fænomenet/processen der skal sættes fokus på, og 

dels afhængig af personens opfattelse af, hvilke elementer eller udtryksmidler6 der kan/bør 

anvendes i selve modellen. Begge dele bygger på en række forhold, som er forskellige fra 

person til person. 

 

Med henvisning til afsnittet om mentale modeller kan modelekstraktionen illustreret i figur 

11 genfortolkes, så den også afspejler relationen mellem model og bruger (den, der aflæser 

modellen). Brugerens læsning og fortolkning af en given model er afhængig af de 

forforståelser (eller mentale modeller), brugeren bringer med sig. På samme tid vil 

brugerens afkodning og refleksion over modellen have indvirkning på hans eller hendes 

mentale modeller. Brugerens møde med modeller vil resultere i rekonstruktion af allerede 

etablerede mentale modeller eller måske konstruktion af helt nye mentale modeller. 

Dermed har de modeller, vi bliver præsenteret for, forholdsvis stor indflydelse på vores 

opfattelse af virkeligheden/naturen. 

 

Som tidligere nævnt er det at arbejde med og konstruere modeller en central del af 

naturfaglige område. Gilbert (1993) argumenterer for, at modeller og modellering bidrager 

til naturfaglig dannelse på følgende måder: 

                                                      
5
 Figuren er udarbejdet med afsæt i Mathiassens (2008) beskrivelse. 

6
 Det kan være repræsentationer i form af ikoner, diagrammer, symboler, tegninger osv. 

Figur 11: Modelekstraktionen. Illustrerer sammenhæng mellem et udsnit af virkeligheden og en model af dette 

udsnit – og vice versa. Personen kan både ses som den person, der udarbejder modellen, og som personen, der 

aflæser modellen. 
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 Modeller er et af naturvidenskabens hovedprodukter. 

 Modellering er et væsentligt element i naturvidenskabelig metode.  

 Modeller er væsentlige undervisningsredskaber i naturfagsundervisningen. 

 Modeller er væsentlige læringsredskaber i naturfagsundervisningen.7 

 

Forfølger vi de to første udsagn, må det betyde, at hvis elever skal kunne forstå og deltage 

konstruktivt i debatter med naturvidenskabeligt indhold, må de lære det 

naturvidenskabelige ”modelsprog”. Der ligger altså en udfordring i at lære dette ”sprog” og 

forstå, hvordan naturvidenskaben benytter det til at repræsentere virkeligheden igennem en 

lang række forskellige modeller.  

I dansk skolekontekst er der siden FNU-rapporten fra 2003 sat øget fokus på fire naturfaglige 

delkompetencer: empirikompetence, repræsentationskompetence, 

modelleringskompetence og perspektiveringskompetence. Blandt de fire naturfaglige 

kompetencer kan specielt udviklingen af elevernes repræsentations- og 

modelleringskompetence ses i forlængelse af Gilberts to første udsagn.  

 

Det er dog Gilberts to sidste udsagn, vi fokuserer mest på i denne artikel. Vi vil da lade det 

være op til læseren selv at medtænke de to første udsagn, så brugen af modeller i 

naturfagsundervisningen også indsættes i et bredere dannelsesmæssigt perspektiv. I den 

forbindelse vil vi henvise til webantologiens artikel ”Naturfaglig kompetence”, skrevet af 

Steffen Elmose, som omhandler dette felt. 

Modeltyper i forhold til abstraktions- og kompleksitetsniveau Modeller til brug i 

undervisningen tager ofte afsæt i modeller udarbejdet af naturvidenskaben, typisk 

naturvidenskabelige modeller af ældre dato (Mathiassen, 2008). Modellerne er fulgt med ind 

i naturfagsundervisningen, da modeller nu en gang er en vigtig og central del af 

naturvidenskaben. Der kan dog være udfordringer forbundet med brugen af modeller i 

skolens naturfagsundervisning. Elever er ikke på samme måde som naturvidenskabsfolk 

fortrolige med de udtryksformer, der gøres brug af i modellerne. Derfor kan man som 

underviser have svært ved at forudse, hvordan eleverne vil afkode og tolke de modeller, de 

møder i deres grundbøger, på computeren eller i lærerens gennemgang af stoffet.  

Som underviser kan man, i sin bestræbelse på at vurdere modellernes didaktiske betydning i 

forskellige undervisningssammenhænge, have behov for at kunne skelne mellem forskellige 

typer modeller. 

Der er gjort flere forsøg på at kategorisere modeller i forhold til forskellige karakteristika. Vi 

har tidligere vist, hvordan man kan kategorisere modeller i forhold til deres status eller i 

forhold til, hvilken præsentationsform der anvendes. I det følgende vil vi i højere grad sætte 

                                                      
7
 Redskab i forbindelse den enkeltes læringsproces – alene eller sammen med andre elever.  
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fokus på modeller i forhold til abstraktionsniveau og kompleksitet. 

 

Nedenstående kategorisering af modeller tager afsæt i Blacks (1962) beskrivelse af 

forskellige modeltyper. Black beskriver ikke direkte, hvilke kriterier der ligger til grund for 

hans inddeling. Men inddelingen afspejler en vis forskel i kompleksitet og abstraktion de 

enkelte kategorier imellem. Da Blacks beskrivelse af de forskellige modelkategorier bærer 

præg af en videnskabsfilosofisk tilgang, der til tider kan ligge lidt fjernt fra de visuelle 

modeller, der i dag benyttes i naturfagsundervisningen, er vi ikke helt loyale over for Blacks 

inddeling i kategorier og hans beskrivelse af disse. Vi har valgt at beskrive de forskellige 

kategorier, så de – efter vores mening – i højere grad kan relatere sig til de visuelle modeller, 

der i dag gøres brug af i naturfagsundervisningen. I den forbindelse har vi ligeledes ladet os 

inspirere af Mathiassens (2008) fortolkning af Black. 

 

1. Skalamodeller 

Model, som har stor lighed med virkeligheden. Skalamodellerne forsøger at gengive 

virkeligheden i forhold til stoflighed/materiale, farve og proportionerer. 

Skalamodeller er skaleret ned eller op i størrelse, men det centrale er, at væsentlige 

størrelsesforhold er angivet korrekt. Skalamodeller kan være både to- og 

tredimensionelle. 

 

2. Ikoniske modeller 

Minder om skalamodeller, i den forstand at virkeligheden, som den fremtræder for 

os, i større eller mindre grad kan ”genkendes” i modellerne. Men modellen 

repræsenterer også virkeligheden ved at gøre brug af mere abstrakte elementer i 

form af ikoniske gengivelser.8 Modellen ”fremhæver” bestemte elementer af det, 

den skal beskrive. Dette kommer ofte til udtryk i, at modellernes gengivelse af farve, 

størrelsesforhold, mængde og stoflighed ikke er tro mod virkeligheden.  

 

3. Matematiske modeller 

Modellerne anvender matematiske formler, ligninger, grafer eller andre symboler. 

Virkeligheden, som den fremtræder for os, kan ikke umiddelbart genkendes. 

Modellerne er ikke virkelighedsnære (som de to ovenstående), men benytter i 

højere grad symboler i vedtagne logiske udtryksformer. 

 

                                                      
8
 Her skal ikonisk forstås i forhold til billedsymbolsk opbygning eller funktion. Fx vil en cirkel med et kryds for en 

fysiker symbolisere en pære, og en rød kugle med to huller vil for en kemiker symbolisere et oxygenatom.  
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I de ovenstående modelkategorier bevæger man sig (fra skalamodellerne mod de 

matematiske modeller) fra modeller, der i stor udstrækning forsøger at repræsentere 

virkeligheden på et meget konkret plan (med virkemidler, der er meget virkelighedstro), 

mod en brug af ikoner, der er mere abstrakte i deres udtryksform, for til sidst næsten 

udelukkende at anvende symboler og tegn i modellerne. 

De ovenstående modeller har som primært sigte at beskrive objekter, fænomener, processer 

etc. i naturen. Mange af modellerne har dog en sådan kvalitet, at de også kan bruges til at 

forklare sammenhænge. 

Nedenstående modelkategorier sigter i højere grad mod at give forklaringer på komplekse 

sammenhænge eller sætte billeder på noget abstrakt, noget, der er svært at forstå. 

 

4. Analogimodeller 

Modellerne forsøger at forklare sammenhænge eller forhold, som er svære at 

forstå/forklare. Der kan være behov for at sætte ”billeder” på det, man vil beskrive. 

Modellerne gør derfor brug af metaforer eller analogier fra andre domæner med 

den hensigt at give en indirekte beskrivelse af fænomenet.  

Ofte ser vi, at analogimodeller indgår som delelementer af andre modeller, fx i 

ikonmodeller. 

 

5. Mønstermodeller 

Modeller under denne kategori forsøger at forklare fænomener, processer eller 

sammenhænge, der involverer mange forhold. Modellerne vil typisk sammenkoble 

elementer fra ovenstående modelkategorier.  

Der vil til tider blive anvendt indhold fra andre (naturvidenskabelige) domæner. Disse 

vil som oftest være forholdsvis tæt beslægtede, men der kan også hentes elementer 

ind fra domæner, som er fjernt beslægtede. 

Det er karakteristisk, at modeller fra denne kategori er komplekse. 

 

 

 
Figur 12: Eksempler på skalamodeller. (Fotos er leveret af Frederiksen A/S (3 stk.) og B. Johansen). 
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Figur 13: I Eksempler på ikonmodeller. (Tegningerne er fra Xplore Biologi 9 Elevbog, GO Forlag, og Xplore Fysik-

kemi 8 Elevbog, GO Forlag. Foto er leveret af Frederiksen A/S. Kortudsnit er fra Kort og Matrikelstyrelsen). 

Figur 14: Matematiske modeller. (Fra Xplore fysik-kemi 7 Elevbog, GO Forlag; Xplore Fysik-kemi 9 Elevbog, GO 

Forlag; Xplore Geografi 9 Elevbog, GO Forlag). 
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Det er ikke altid nemt at afgøre, hvornår en model tilhører den ene eller den anden kategori. 

Man må ikke opfatte de enkelte kategorier som fuldstændig afgrænsede enheder. Der er 

ikke vandtætte skotter imellem kategorierne. Det er ikke muligt – og sandsynligvis heller ikke 

hensigtsmæssigt – at beskrive helt klare afgrænsninger mellem kategorierne. Man skal 

snarere se inddelingen som havende glidende overgang mellem de enkelte kategorier. Ofte 

vil man se modeller, som indeholder elementer fra flere kategorier.  

Figur 15: Eksempler på forskellige mønstermodeller. (Fra Xplore Biologi 8 Elevbog, GO Forlag; Xplore Geografi 7 

Elevbog, GO Forlag; Xplore Natur-teknik 4 Elevbog, GO Forlag). 

Figur 16: Eksempler på 

analogimodeller. (Fra Xplore 

Natur-teknik 5 Elevbog, GO 

Forlag; Xplore Biologi 9 

Elevbog, GO Forlag; Xplore 

Fysik-kemi 8 Elevbog, GO 

Forlag). 
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Som eksempel kan vi tage en af de tredimensionelle modeller, som er gengivet i figur12. Det 

er en skalamodel af hjertet, som er beskrivende ved at fortælle om form og kvalitet ved 

objektet. Men ser vi nærmere efter, ser vi, at de tilløbende blodårer har fået farven blå, og 

de fraløbende blodårer har fået farven rød. Det svarer ikke til virkelighedens farver af 

blodårerne. Modellen har medtaget en ekstra dimension, som er forklarende i forhold til 

funktion og proces: at hjertets højre kamre modtager iltfattigt blod (den blå farve) fra 

kroppen, som pumpes videre til lungerne, og at de venstre kamre modtager iltrigt blod (den 

røde farve) fra lungerne, som pumpes videre ud i kroppen. 

Når der nu er lagt farver ind i modellen, som ikke svarer til virkeligheden, skal den så stadig 

regnes med i gruppen af skalamodeller? Eller skal den regnes med i en af de andre 

kategorier?  

 

Men det er heller ikke det vigtigste, at vi for hver model med sikkerhed kan afgøre, om det 

er den ene eller den anden kategori, den tilhører. Det er langt vigtigere, at vi med 

kategorierne opbygger et fælles sprog, der gør, at vi kan drøfte de didaktiske muligheder og 

udfordringer, der ligger i de mange modeller, der gøres brug af i naturfagsundervisningen. 

Skalamodeller (eller modeller, der indeholder elementer fra denne kategori) er 

imødekommende over for meget konkret tænkende elever. Men da modelelementerne er så 

tro mod virkeligheden, er der i disse modeller også indlejret den fare, at eleverne opfatter 

alle elementer i skalamodellen som værende i overensstemmelse med virkeligheden. Hvis vi 

som eksempel tager skalamodellen af hjertet som beskrevet ovenfor, er den hård og ikke 

særlig elastisk. Men sådan er et hjerte jo ikke i virkeligheden. 

Med ikonmodeller og ikke mindst matematiske modeller stilles der større krav til elevernes 

abstraktionsevne. Ikonmodeller kan give brugeren lighedsassociationer med virkeligheden, 

men der er større afvigelser i forhold til virkeligheden, end der ses hos skalamodellerne, og 

de kan derfor give eleverne misopfattelser i forhold til fx udsende, antal eller 

størrelsesforhold. I matematiske modeller ligger der en udfordring i at forstå de symboler, 

der anvendes. Selv om symbolerne er blevet forklaret, vil modellerne for mange elever virke 

meget abstrakte, og de kan have svært ved at erkende modellerne som udtryk for 
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fænomener i virkeligheden. Det samme kan også gøre sig gældende for de mest abstrakte 

ikonmodeller, se fx figur 17a og 20. 

Ved brug af analogimodeller eller modeller, der indeholder elementer heraf, skal man være 

opmærksom på, om de valgte analogier danner de forventede associationer/billeder hos 

eleverne.  

Mønstermodeller kan være med til at beskrive meget komplekse sammenhænge, men de 

kan for mange elever være svære at overskue. Håndtering af disse modeltyper kræver stor 

baggrundsviden og fortrolighed med vedtagne konventioner inden for de forskellige 

domæner. Ofte vil det være sådan, at eleverne har behov for støtte for at kunne forstå disse 

modeller, enten i form af verbal gennemgang eller udførlige tekstbeskrivelser tilknyttet 

modellen. 

 

Inddelingen i de forskellige kategorier – og det gælder alle tre beskrevne kategoriseringer9 af 

modeller – skal altså ikke opfattes som en absolut inddeling af modeltyper. Den skal i højere 

grad ses som et redskab for naturfagsundervisere til at vurdere, hvilke muligheder og 

udfordringer der ligger i brugen af de mange forskellige former for modeller, der er til 

rådighed i undervisningen, og de mange modeller, eleverne møder i naturfaglige 

sammenhænge, både i bøger og på internettet. 

  

En af udfordringerne i naturfagsundervisningen er, om eleverne får konstrueret ”korrekte” 

mentale modeller af de fænomener og processer, der undervises i. Herom skriver Gilbert og 

Osborne (1980, s. 7): 

 ”The problem in science education is to develop a student’s mental model of a 

phenomenon towards scientists’ mental model. In the widest sense, this is a communication 

problem in that it requires the establishment in the student of a mental picture. This is 

achieved by means of iconic, verbal, diagrammatic and symbolic (mathematical) 

representations … With respect to the content of science which is to be taught at any 

particular educational level, naturally the range of model classes … should be limited by the 

age of the learner, in accordance with Piaget’s theory of intellectual development.” 

                                                      
9
 I forhold til 1) status, 2) præsentationsform og 3) abstraktions- og kompleksitetsniveau. 
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Brug af modeller kan ses som en form for kommunikation, og i kommunikations-

sammenhænge er det vigtigt at medtænke modtageren. Er modtageren (i vores tilfælde 

eleven) i stand til at kapere det kommunikerede? Er kommunikationen for abstrakt i sit 

udtryk eller for kompleks i sit indhold? Mathiassen (2008) bruger sproget som metafor for 

modeller. Han skriver, at modeller er som sproget. Sproget kan være meget konkret i sit 

udtryk, til andre tider kan det være mere abstrakt. Nogle gange bruges sproget til at beskrive 

noget komplekst, på andre tidspunkter er indholdet mere enkelt.  

 

Figur 17a viser en model10 af et elektrisk kredsløb. Modellen er meget abstrakt, da den 

benytter sig af ikoner med abstrakt billedsymbolsk opbygning og udtryk. Men indholdet er 

ganske simpelt – det beskriver opbygningen af et elektrisk kredsløb med en pære, en 

spændingskilde og to ledninger. Udfordringen ligger i, om man kender til symbolerne og ved, 

hvordan de afkodes. Er man fortrolig med symbolsproget, kan man ganske hurtigt aflæse 

modellen. Hvis ikke, ligger der en udfordring i at blive indført i symbolernes betydning. 

Modellen i figur 17b11 viser i princippet det samme, men her benyttes meget konkrete 

udtryksmidler, hvor der er stor lighed med virkeligheden. Indholdets kompleksitet i de to 

modeller ligger på samme niveau. 

 

      

 

 

                                                      
10

 Tilhører gruppen af ikonmodeller i den abstrakte ende af kategorien. 
11

 Tilhører gruppen af skalamodeller (da størrelsesforholdet er bibeholdt og gengivelse af stoflighed/farve er 

forsøgt gengivet i overensstemmelse med virkeligheden). Da der ikke er vandtætte skotter mellem de enkelte 

kategorier, vil man også kunne argumentere for, at modellen tilhører gruppen af ikonmodeller – i så tilfælde vil 

den ligge i den meget konkrete ende af skalaen. 

Figur 17a og b: To modeller, som beskriver et elektrisk kredsløb med spændingskilde, ledninger og pære.  
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Figur 18a er en skalamodel med meget konkrete udtryksmidler, men indholdet er ganske 

komplekst. Modellen beskriver forskellige interaktionsformer mellem arter (symbiose), med 

afsæt i bladlus som eksempel: mutualisme (samarbejde mellem bladlus og myre), prædation 

(mariehøne og rovtæge æder bladlus), parasitisme (bladlus suger saft fra planten). Figur 18b 

beskriver de samme former for vekselvirkning mellem to arter, men her gøres der brug af 

abstrakte udtryksmidler.  

 

    

Figur 18a og b: To modeller, som beskriver forskelige økologiske interaktionsformer mellem forskellige arter. 

 

Men begge modeller kommunikerer et forholdsvis komplekst indhold, som stiller store krav 

til modtagerens baggrundsviden og fortrolighed med vedtagne faglige generalisationer, eller 

at modtageren har adgang til uddybende forklaringer at støtte sig til, fx i form af 

supplerende tekst eller verbal gennemgang af modellen. 

 

Med afsæt i ovenstående eksempler kan der peges på to væsentlige forhold, man som 

underviser skal være opmærksom på i forhold til de modeller, der indgår i ens undervisning: 

 Hvor abstrakt er modellen i sit udtryk? 

 Hvor kompleks er modellen i forhold til sit indhold? 

 

Interaktionsformer Virkning på de to 

arter 

Mutualisme + + 

Kommensalisme + o 

Prædation +  - 

Parasitisme +  - 
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Disse to forhold er forsøgt sat op i figur 19. 

 

 
 

Figur 19: Modeller kan vurderes i forhold til, hvor abstrakte og komplekse de er. 

 

Ovenstående opmærksomhedsfelter kan også genkendes hos Mathiassen (2008), som 

opstiller en række spørgsmål, som er vigtige at stille til de modeller, man anvender i 

undervisningen: 

 

 Er modellen en illustration af et objekt, en proces eller et fænomen, og bygger 

modellen på en eller flere teorier? 

 Hvilke intellektuelle kompetencer kræves af eleven for at forstå modellen, og hvilke 

erfaringer forudsættes for at forstå modellen? 

 Hvilken kompleksitet repræsenterer modellen, og kan modellen opfattes på forskellige 

måder? 

 Er modellen udarbejdet sådan, at den udtrykker visuel lighed med virkeligheden? 
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 Er modellen udarbejdet sådan, at den kan fungere som analyseværktøj i forhold til at 

beskrive fænomener og processer? 

 Er modellen udarbejdet på en sådan måde, at den kræver yderligere forklaringer – 

både i forhold til, hvad den udtrykker, og til symbolerne, som bliver anvendt? 

Metaforer og analogier 

Vi har ofte en tendens til at benytte begreberne metaforer og analogier lidt i flæng. 

Formentlig fordi de er tæt beslægtede – vi benytter dem ofte med det samme formål. 

Man kan sige, at analogien sammenligner med noget andet; den viser i det andet, hvordan 

noget er beskaffent (altså hvordan noget kunne tænkes at se ud, fungere, have relation til 

andet osv.). Metaforen gør det samme, blot undlader den at gøre opmærksom på det. 

”Regnskoven er som en lunge for Jorden” er en analogi; ”Regnskoven er Jordens lunge” er en 

metafor. Inden for vores område vil metaforen umiddelbart fremstå som en forkortet 

analogi, hvor ”som” eller ”ligesom” er udeladt. 

Vi vil derfor i det videre ikke skelne mellem de to begreber. Vi vil hovedsageligt benytte 

begrebet analogi som dækkende for begge begreber – i den forståelse, at det illustrerer 

noget abstrakt ved at oversætte det til et ”billede”. 

 

En del forfattere (Veje, 2001; Mathiassen, 2008,) peger på, at modeller, der bygger på 

analogier, kan give anledning til udfordringer i forhold til abstraktionsniveau. Veje (2001, s. 

169) beskriver, at med analogimodeller ”går man et stort skridt opad i abstraktion, altså i de 

krav, der stilles til eleven”. Veje fortsætter med en advarsel: ”Bruger man i sin undervisning 

den slags modeller for tidligt i undervisningsforløbet, kan de let gøre mere skade end gavn.” 

Ovenstående kan virke lidt overraskende, nu da vi bruger analogier til at sætte billeder på 

noget abstrakt, så det bliver mere begribeligt for modtageren. Noget, vi på tilsvarende vis 

gør brug af i vores hverdagsliv, når vi skal beskrive eller forklare noget, på anden vis der er 

svært at sætte ord på.  

Det er som udgangspunkt ikke selve analogien, der er abstrakt. Der er derimod fænomenet 

eller processen (som modellen omhandler), der er abstrakt. Udfordringen ligger altså 

snarere i, hvilke analogier der tages i anvendelse, og hvilke billeder eller associationer de 

valgte analogier efterfølgende danner hos eleven.  
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Ifølge David Ausubel (1968) finder meningsfuld læring sted, når nye informationer kobles til 

allerede tilegnet viden. Når eleven skal forholde sig til nye naturfaglige begreber, ligger det 

meningsskabende i at kunne koble disse til tidligere kendte begreber, erfaringer og det 

sprog, eleven allerede behersker – såvel det naturvidenskabelige sprog som 

hverdagssproget. Ved at anvende analogier kan man koble noget ukendt til noget kendt, ofte 

noget kendt fra et andet domæne. Det er derfor af vigtig betydning, hvilke analogier der 

benyttes. Det er ikke sikket, at de valgte analogier giver anledning til de samme associationer 

hos eleven som hos læreren eller hos den person, som har konstrueret modellen.  

 

Inden for lingvistikken taler man om ”døde metaforer”. En død metafor er en metafor, hvor 

det overførte billede ikke længere nødvendigvis opfanges af modtageren (eller afsenderen). 

Mange af de metaforer og analogier, vi benytter i naturfagene, er blevet introduceret af 

ældre personer, ikke så sjældent (i hvert fald i sit udgangspunkt) af videnskabsfolk og ganske 

ofte introduceret for en del år siden. Altså af personer med en helt anden forforståelse og et 

andet sprogligt udgangspunkt end de elever, som i dag skal afkode modellen. Og det er ikke 

sikkert, at de valgte analogier danner associationer hos eleven, og hvis de gør, er det ikke 

sikkert, at de danner de forventede associationer. I sådanne tilfælde kan det være helt 

misvisende billeder, analogien bidrager med, og som kan give anledning til fejllæring. 

 

Ofte sammenligner vi DNA-molekylet med en stige, hvor baseparrene udgør trinene, mens 

fosfat og deoxyribose udgør vangerne i stigen. De fleste af os er helt klar over, hvad en stige 

er. Også hvad trinene er. Men hvor mange ved lige, hvad en vange er? Tidligere var det et 

begreb, der ofte blev brugt i dagligdagen. Men det er det ikke længere. 

Hvis vi tager eksemplet fra tidligere med regnskoven og verdens lunge, kan man med rette 

spørge sig selv, hvilke associationer den sammenligning giver anledning til. En lunge er et 

organ hos fx pattedyr og fugle, der optager oxygen og afgiver carbondioxid. Men hvor er 

koblingen til regnskoven? 

 

Analogier kan være væsentlige værktøjer i forhold til at sætte billeder på noget abstrakt – 

noget, der er vanskeligt at begribe. Og i naturfagsundervisningen benytter vi derfor ofte 
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analogier; sandsynligvis oftere, end vi selv er klar over. Men som undervisere bør vi være 

opmærksomme på, om vores elever er bekendt med de anvendte analogier, eller om 

analogierne kan opfattes forskelligt.  

Positive og negative sider ved en model 

I forlængelse af det, vi tidligere har beskrevet om modelekstraktion, kan man generelt om 

modeller sige, at det ofte er nogle få forhold ved virkeligheden, der bliver repræsenteret i 

modellen på en hensigtsmæssig måde. Andre forhold ved virkeligheden kan imidlertid blive 

direkte forkert repræsenteret i modellen. Hannisdal og Ringnes (2003) beskriver det som 

henholdsvis positive sider og negative sider ved modellen. I den forbindelse benytter de sig 

af en 3D-molekylemodel (se figur 20) til at eksemplificere disse to sider. 

 

Positive sider: 

 Modellen viser den tredimensionelle struktur ved molekylet. 

 Modellen viser tydeligt bindingerne mellem molekylets atomer. 

 Modellen viser, om bindingerne er enkelt-, dobbelt- eller tripelbindinger.  

 Modellen viser bindingsvinklen i molekylet. 

 Modellen tillader drejbarhed omkring C-C-enkeltbindinger. 

 

Negative sider: 

 Modellen beskriver en for stor afstand imellem atomerne set i forhold til størrelsen af 

de enkelte atomer (kuglerne). 

 Kuglerne roterer eller vibrerer ikke, som atomerne i et molekyle ville gøre. 

 Kuglerne er farvede, det er atomer ikke. 

 Pindene gengiver ikke polariteten i bindingerne. 

 

Man kan også sige, at der er neutrale sider af en model. Det er forhold ved virkeligheden, 

som kun i mindre omfang eller slet ikke spiller nogen rolle i modellens repræsentation.  
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Kendskab til modeller 

Vi har tidligere, i forhold til et dannelsesmæssigt perspektiv, peget på vigtigheden af at 

forstå det naturvidenskabelige modelsprog i forhold til at kunne forstå og deltage 

konstruktivt i samfundsmæssige debatter med naturvidenskabeligt indhold. Men der kan 

også ligge en vigtighed i at forstå modelsproget, set i forhold til et læringsmæssigt perspektiv 

– altså i forhold til at tilegne sig og bruge naturvidenskabelig viden. 

 

Harrison og Treagust (2000) påpeger, med reference til en række forskningsprojekter, at 

mange elever finder modeller med naturvidenskabeligt indhold både intellektuelt 

udfordrende og forvirrende. Eleverne har vanskeligt ved at afkode og forstå modeller. Disse 

problemer er mest udpræget hos de yngste elever og hos de elever, hvis abstrakte 

refleksionsevne er svag. Schwarz (2002) er af den opfattelse, at elevernes viden om modeller 

som fænomen har betydning for, i hvor høj grad modeller er effektive læringsredskaber i 

naturfagsundervisningen. ”Members of this session (as well as others) hypothesize that the 

degree to which models can serve as effective learning tools may depend on students’ 

epistemological understanding of models … In other words, students’ orientation about the 

nature of models and how they are used will affect how students use models” (Schwarz, 

2002, s. 2). 

 

Grundideen bag denne tankegang er, at hvis undervisningen sætter større fokus på modeller 

som fænomen – altså, hvad modeller er, hvad der ligger bag, hvilke udtryksmidler der 

benyttes, hvad modeller fortæller, og hvad de ikke fortæller – ja, så vil eleverne få større 

udbytte af modellerne som læringsredskab.  

Figur 20: Molekylemodel af carbondioxid. 
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Nogle af Schwarz’ egne undersøgelser samt andre amerikanske og australske studier peger i 

den retning.  

De undersøgte tiltag synes specielt at have effekt i forhold til: 

 at imødegå den tendens, at elever opfatter modeller som en direkte og fuldstændig 

gengivelse af virkeligheden.  

 at imødegå den tendens, at elever tror, at de mangler og ”fejlbehæftelser”, der indgår i 

modellerne, udelukkende skyldes bevidste valg taget af modelkonstruktøren – og ikke 

skyldes det forhold, at modeller kun kan beskrive dele af virkeligheden og altid vil 

indebære det, vi tidligere har omtalt som ”negative sider” ved modellen.  

 at eleverne bruger modellerne på nye måder, så de i større omfang støtter en 

undersøgende og reflekterende læringsproces – fra at modellerne udelukkende bruges 

til kommunikation af et fagligt indhold fra model til elev til, at modellerne i større 

omfang bruges til faglig refleksion, hvor elevernes egne forestillinger og spørgsmål 

udforskes i modellerne. 

 

I Danmark har vi ikke haft stor tradition for i undervisningen at sætte fokus på modeller som 

fænomen12 og dermed have øje for elevernes forståelse af, hvad der grundlæggende 

kendetegner naturfaglige modeller (viden om modellers natur). Man kan håbe på, at den 

øgede opmærksomhed på de fire naturfaglige delkompetencer (i denne forbindelse 

modellerings- og repræsentationskompetencerne), vil sætte skub i en anden tilgang til 

naturfaglige modeller, hvor modeller som fænomen får større opmærksomhed i 

undervisningen. Det, man umiddelbart kan gøre, er en gang imellem at dvæle ved nogle af 

de modeller, der gøres brug af i undervisningen, og sammen med eleverne drøfte forhold 

ved modellerne, som kan være med til at give dem et indblik i naturfaglige modeller som 

fænomen, fx: 

 

 Hvem kan tænkes at have lavet modellen og med hvilket formål? 

                                                      
12

 Dvs. at man ikke bare underviser med modeller, men også begynder at undervise om modeller, at man 

begynder at beskæftige sig med modeller som et selvstændigt genstandsfelt, at eleverne begynder at opbygge 

en viden om, hvad modeller er for en størrelse. 
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 Hvad er der sat fokus på i modellen? 

 Er der elementer i modellen, som har mindre betydning? 

 Hvad har modellen ikke medtaget? 

 Hvilke virkemidler bliver der brugt i modellen? Er der konkrete gengivelser, er der 

ikoniske repræsentationer, eller benyttes der matematiske symboler? 

 Er der ”fejl” i modellen (negative sider)? 

 Findes der andre modeller, der beskriver det samme, bare på en anden måde? 

Modeller i naturfagsundervisningen 

Afslutningsvis vil vi opridse nogle centrale forhold vedrørende brug af modeller i 

naturfagsundervisningen. 

 

 Modeller er nyttige didaktiske redskaber i naturfagsundervisningen, og det er 

redskaber, der benyttes i stort omfang. 

 Modeller er personskabte konstruktioner, og der ligger en bestemt forforståelse og 

hensigt bag konstruktionen. Dette skal ses i lyset af, at elever kan opfatte modeller 

meget bogstaveligt – som direkte gengivelser af virkeligheden. 

 Modeller reducerer kompleksiteten. Modeller beskriver kun enkelte elementer ved 

virkeligheden. Vær opmærksom på de positive og negative sider ved modellen. 

 Alle, også vores elever, konstruerer egne mentale modeller. De mentale modeller er 

konstant i udvikling. Mentale modeller behøver ikke at være teknisk korrekte, men skal 

være funktionelle, i den forstand at de bidrager til at forstå verden. Elevernes mentale 

modeller bliver præget af de modeller, de støder på i naturfagsundervisningen. 

Ligeledes bliver modellerne fortolket i lyset af de mentale modeller, eleverne bringer 

med sig. Som undervisere bør vi så vidt muligt skaffe os indblik i de ideer om et givent 

fænomen, som elever har. 

 Modeller kan inddeles i forskellige kategorier. Inddelingen vil aldrig være 

fyldestgørende. Kategoriseringen skal ses som et redskab til at vurdere, hvilke 

muligheder og udfordringer der ligger i brugen af de mange forskellige former for 

modeller, vi har til rådighed i undervisningen. 
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 Modeller kan give eleverne store kognitive udfordringer, både i forhold til modellernes 

abstraktion og deres kompleksitet. En og samme model kan besidde begge 

udfordringer. Modellen kan være beskrivende og formidle forhold vedrørende form, 

egenskaber og kvalitet ved objektet, men samtidig forklarende i forhold til funktion og 

processer. Ofte ses dette i modeller, der benytter sig af billedsymbolsk opbygning eller 

funktion. Her skal vi være opmærksomme på det øgede krav til eleverne i forhold til 

abstraktionsniveau og evne til at forholde sig til komplekse helheder og 

sammenhænge.  

 Modeller, der i stort omfang benytter sig af abstrakt symbolbrug, kan have en tendens 

til at ”leve deres eget liv”, forstået på den måde, at det kan være vanskeligt for 

eleverne at lave en kobling mellem disse modeller og den del af naturen 

(virkeligheden), som de faktisk beskriver.  

Refleksionsspørgsmål 
 

Drøft de tre forskellige måder at kategorisere modeller på, som nævnes i artiklen. Hvordan 

kan man som lærer bruge de forskellige typer kategorier til at: 

 

1. analysere de modeller, der indgår i elevernes tekstbøger? 

2. kvalificere udvælgelsen af de modeller, man vil benytte i undervisningen? 

 

Udvælg en grundbog i et af naturfagene. Undersøg, hvordan de modeller, der præsenteres i 

bogen, fordeler sig i forhold til kategorierne skalamodel, ikonmodel, matematisk model, 

analogimodel og mønstermodel. Vær opmærksom på, at en og samme model godt kan 

indeholde elementer fra flere af kategorierne. 

 

Forsøg på baggrund af ovenstående undersøgelse at vurdere, hvilke modeller der vil give 

eleverne specielle udfordringer i forhold til at afkode og forstå indholdet. Begrund, hvorfor 

du mener, at disse modeller er specielt vanskelige at forstå. Hvordan kan man som lærer 

støtte elever i afkodningen af disse modeller? 
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Udvælg en model fra en undervisningsbog (eller fra artiklen her) og vurder, hvilke positive og 

negative sider der er ved den. 
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Hvad er en model? Forskellige definitioner: 

 

Et overskueligt, ofte ret forenklet billede af et indviklet, uoverskueligt eller utilgængeligt 

system.  

- Veje, Carl Jørgen, 200113 

 

En modell er en forenklet representasjon av et fenomen, som konsentrerer 

oppmerksomheten på spesielle aspekter ved fenomenet og derved gjør det mulig å skaffe seg 

større viten om fenomenet. 

- Hannisdal og Ringnes, 200314 

 

Models are for the most part caricature of reality, but if they are good, then, like good 

caricatures, they portray, though perhaps in distorted manner, some of the features of the 

real world… The main role of models is not so much to explain or to predict – though 

ultimately these are the main functions of science – as to polarize thinking and to pose sharp 

questions.  

- Mark Kac, 196915  

 

A model is a surrogate object, a mental and/or conceptual representation of a real thing.  

- Andaloro, Donzelli, & Separandeo-Mineo, 199116 

 

 

A theoretical model of an object or phenomenon is a set of rules or laws that accurately 

represents that object or phenomenon in the mind of an observer.  

- Swetz & Harzler, NCTM, 199117 

 

 

A scientific model is a set of ideas that describe a natural process. A scientific model 

(constructed of objects and the processes in which they participate) so conceived can be 

mentally “run”, given certain constraints, to explain or predict natural phenomena.  

                                                      
13 Carl Jørgen Veje (2001): Natur/Teknik i folkeskolen - hvorfor og hvordan. Malling Beck.  

 

14 Hannisdal M. & Ringnes V. (2003): Modeller og modelbrug i naturfagene. In: Jorden D. & Bungum B.: 

Naturfagdidaktikk. Perspektiver, forskning, utvikling. Oslo; Gyldendal Akademisk; p199 -212. 

 
15

 Halloun, I. M. (2004): Modeling Theory in Science Education. Dordrecht; Kluwer Academic Publisher. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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- Passmore & Stewart, 200218 

 

A model is a representation, usually visual but sometimes mathematical, used to aid in the 

description or understanding of a scientific phenomenon, theory, empirical law, physical 

entity, organism, or part of an organism.  

- NSTA, 199519 

 

A model represents a physical structure or process by having surrogate objects with relations 

and/or functions that are in correspondence with it.  

- Nersessian, 199520 

 

Models are tentative schemes or structures that correspond to real objects, events, or classes 

of events, and that have explanatory power. Models help scientists and engineers understand 

how things work.  

- NRC, 199521. 

 

A model is a representation of structure in a physical system and/or its properties.  

- Hestenes, 199722 

 

 

A scientific model is ….. a conceptual system mapped, within the context of a specific theory, 

onto a specific pattern in the structure and/or behaviour of a set of physical systems so as to 

reliably represent the pattern in question and serve specific functions in its regard.  

Halloun, 200423 

 

 

                                                      
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 

 
20

 Halloun, I. M. (2004): Modeling Theory in Science Education. Dordrecht; Kluwer Academic Publisher. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 


