
FÆLLÆSFAGLIGE FOKUSOMRÅDER

IDEER TIL INDHOLD OG PRAKTISK AKTIVITETER



Jorden – Månen – årstider - klima – vejr

Fokusområde



Månens dannelse

Eleverne undersøger på nettet, hvilke indicer der er for 
”sammenstødsmodellen.”



* Årstider på Jorden skyldes samspillet mellem en 
energikilde, Jordens hældning og bane om 
energikilden.

* Eleverne viser med en model lysindfaldet på 
Jorden gennem et år.

* Eleverne viser og forklarer tegningen ”Jorden set 
fra Solen.”

Jordens hældning 





Varmekapacitet 

Eleverne undersøger vands og faste stoffers (stens) 
varmekapacitet.

Hvilken betydning har varmekapaciteten og klima og vejr?



Forsøg med fotobakke, lagkagelys og ”tomt” rødbedeglas

Se næste slides

Hvordan opstår vinde?



	



Kan jeres naturfaglige forklaring gøre rede for det, I har iagttaget?

Hvis I bruger to lys i stedet for et, hvad siger jeres naturfaglige 

forklaring så, at der vil ske?



* Eleverne undersøger forskellige stoffers varmeledningsevne.

Eleverne forklarer tilpasning til forskellige klimazoner.

Varmeledning/isolering 





Jordens atmosfære, sammensætning og betydning.

Fokusområde!



Undersøgelse: hvordan det kan være, når der er sne/is,

at det tager meget lang tid før foråret/sommeren kommer?

Opvarme 1 g vand 1 oC 4,1813 j/g

Smelte 1 g. is 334 j/g

Fordampe 1 g. vand 2257 j/g.





I nogle glas kommes der isterninger, andre kun plastisterninger 
og de sidste glas en blanding af isterninger og plastisterninger. 

”Tomt” glas fyldes ½ med vand og temperaturen måles.

Hvad sker der med temperaturen hvis vi kommer isterninger i?



Hvad bestod Jordens atmosfære af, da Jorden blev dannet og 
hvorfra det?

Hvad ”holder” på atmosfæren, så den ikke forsvinder? 

Har andre planeter i vores Solsystem haft/har en atmosfære og 
hvilken sammensætning har andre planeters atmosfære?



Hvilken betydning har atmosfæren for liv?

Der er flere gange i Jordens historie sket store ændringer i 
atmosfærens sammensætning bl. a. ved store 
vulkanudbrud.

Hvilke konsekvenser har dette haft på livet?



Hvornår og hvordan skete ændringen til den sammensætning af 
atmosfæren som vi har i dag?

Hvordan er gået med den procentvise fordeling af atmosfærens 
gasser inden for de 150 år og hvilke konsekvenser medfører evt. 

ændringer?



Undersøgelse af gassers egenskaber.

Fotosyntese.

Forbrændingsprocesser

Påvisning af syre ved forbrænding
Drivhus effekt

Nettet med bl. a. analyse af iskerner fra Grønland!

Undersøgelser/aktiviteter.



De første 380.000 år
Fra quark-, gluonplasma til partikler og de første atomer.

Dannelse af de første stjerner, deres udvikling og dannelse af  
grundstoffer

Fokusområde!

Grundstofdannelse og fordeling af 
grundstoffer i universet.



Sammenhæng mellem grundstofferne op til jern og stjerner.

Nova- og supernovaeksplosioner og grundstofdannelse!

Fordeling af grundstoffer i universet, 
på Jorden og liv.



Praktisk undersøgende arbejde:

Nettet

Påvisning af ioner

Spektralanalyse 



Hvorfra ved vi hvordan Universet ser ud?

Kan vi være sikre på, at vi ved hvordan 
Solsystemet er opbygget?

Hvorfra ved vi, at der findes exoplaneter?

Har vi fundet organiske kemiske 
forbindelser uden for Jorden?

Fokusområde:
Rummet



Praktisk undersøgende arbejde:

Nettet

Bygge raketter

Spektral analyse

Kosmiske stråling



Vand, Jordens mest almindelig ualmindelige kemiske 
forbindelse!

Fællesfagligt fokusområde



Vands kemiske opbygning.

Vand som opløsningsmiddel.

Vands fysiske egenskaber som densitet, varmekapacitet samt 
fryse- og kogepunkt.

Hvor finder vi vand?



Vand som forudsætning for liv.

Vand som energikilde.

”Vandets kredsløb”.

Hvor stammer vandet på Jorden fra?



Elektrolyse af vand

Opløse forskellige relevante stoffer i vand som sukker, salte og 
organiske stoffer.

Undersøge vands tilstandsformer.

Praktisk/undersøgende aktiviteter.



Klima – og plantebælter, dyrke forskellige planter og vande 
dem forskelligt.

Undersøge energiomsætning ved ”vandfald” og tidevand.



Bygge ”model af ”vandets kredsløb”

Undersøge hvordan der kom vand på Jorden og om der er fundet 
vand på andre planeter





BB2MM

Ideer til undervisningen





Solsystemet 1:109

Planeterne af modellervoks

Solen af gul kroketkugle

Gå gennem Solsystemet

Eleverne oplæg ved de enkelte planeter

7 ½ minut om at gå fra Solen  til Jorden.

Perspektivere til næstnærmeste stjerne 

WC og køkkenrulle





https://medium.com/starts-with-a-bang/all-the-universe-in-one-year-6288cc26e72

http://www.nbi.ku.dk/

https://ofn.au.dk

https://home.cern/

https://www.eso.org/public/denmark/

https://www.physicsforums.com/

https://www.nasa.gov/

http://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994753

Gode steder på nettet



Besøgssteder
Tycho Brahe Planetarium
http://www.planetariet.dk/

Steno Museet
http://sciencemuseerne.dk/steno-museet/

Astronomisk selskab
http://astronomisk.dk/

Rundetårn
http://www.rundetaarn.dk/mere-i-observatoriet/

Geologisk Museum
http://geologi.snm.ku.dk/udstillinger/solsystem/





Et par gode søgeord

Universe to day

Steady state

Multiverse

Big Bang Universe
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