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Hvad tænker I?

• Tid: 3 minut 

• Snak sammen med naboen 

• Hvilke tanker fik I under oplægget?  
Hvad har I noteret?  
Hvilke forsøg ville I lave?



Stjerner
• Studie af stjerner/solen: Gas med ild i? Fusion? 

• Hvorfor tændes en nyfødt stjerne (testoteket) 

• Ovn med energi fra solen (esero) 

• Undervisningsforløb om astronomi (Børn af Galileo)

https://testoteket.dk/tildinundervisning/hvorfor-t%C3%A6ndes-nyf%C3%B8dt-stjerne
https://esero.dk/tildinundervisning/byg-din-egen-solovn
http://www.boernafgalileo.dk/forslag_til_oevelser_i_astromoni.pdf


Spektroskopi
• Øvelsesvejledning (BBNF) 

• Spektroskopi kan bruges til at undersøge solens lys 

• Studie af spektrallamper og fx 
LED- og sparepærer 

• Perspektiver: Massespektroskopi, 
EM-spektrum, magnetfelt 

• Spektroskoper i pap er billige og  
tilgængelige (Public Lab)

http://bigbangnaturfag.dk/docs/materiale/idekatalog/fra_bbnf/Spektroskopi.pdf
https://publiclab.org/notes/abdul/10-19-2016/foldable-paper-spectrometer-instructions


Studier af fjerne objekter
• Fascinerende at kunne lære om 

objekter langt borte 
• Sammensætning: Spektroskopi 
• Temperatur: Sortlegemestråling 

(hyperphysics) 
• Magnetfelt: Opsplitning af linjer (wiki) 

• Tæl galakser i universet (BBNF) 
• Statistik, dataindsamling, viden om 

rummet 

• Flere gode ressourcer for mere støv

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/wien.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_effect
http://bigbangnaturfag.dk/docs/materiale/idekatalog/fra_bbnf/TaelGalakser.pdf
https://courses.lumenlearning.com/astronomy/chapter/cosmic-dust/
https://www.nbi.ku.dk/english/news/news14/cosmic-grains-of-dust-formed-in-supernova-explosion/
http://hubblesite.org/image/1671/news_release/2005-11
https://www.nasa.gov/centers/jpl/education/morales-20091201.html
http://herschel.cf.ac.uk/science/infrared/dust
http://lasp.colorado.edu/education/outerplanets/spacejunk_dustplasma.php


Stjernehimlen
• Hvad kan man se på stjernehimlen? 

• Himlen netop nu (Tycho Brahe 
Planetarium)  

• Stellarium: Gratis program til 
stjernehimlen 

• Stjerner man kan se med det blotte 
øje 
• Peg på 4 stjerner, der er nok 

planeter om 3 af dem (måske 1 af 
dem er ‘jord-lignende’) 

• Hvorfor blinker stjerner? (fysikbasen)

https://www.planetariet.dk/astronomi-rumfart/himlen-netop-nu
http://stellarium.org/
http://www.fysikbasen.dk/index.php?page=Vis&id=88


Solsystemet
• Skaleret model af  

afstande i solsystemet 

• Planetstier (liste med flere (AlleUd)) 

• Elevdrevet planetsystem 
• Bevægelse i naturfagene (esero), 

• Planetkort (øvelses- 
vejledning) (køb)

https://www.nasa.gov/image-feature/from-the-earth-moon-and-beyond

https://alleud.dk/planetsti/
https://esero.dk/bev/solsystem
http://bigbangnaturfag.dk/docs/materiale/idekatalog/fra_bbnf/Planetkortene.pdf
https://www.hyggeonkel.dk/soeg/?q=planetkort&cat=boa
https://www.nasa.gov/image-feature/from-the-earth-moon-and-beyond


Jorden
• Jordens opbygning 

• Flydende indre med en meget tynd  
skorpe  

• Jorden er dækket af vand, men  
det er kun en lille del af Jordens  
volumen/masse 

• Illustration af konvektion i olie der  
opvarmes (e.g. af stearinlys)



Magnetisme
• Magnetisme mere end blot magneter: 

• Forståelse af Jordens smeltede 
indre 

• Metode til at bestemme 
mineralindhold 

• Forsøgsvejledning: Magnetisme på 
Jorden og på Mars (Børn af Galileo) 

• Nordlys og afbøjning af ladede 
partikler 
• Tværfagligt undervisnings projekt 

om nordlys (Børn af Galileo)

C
olin Abbott

http://www.boernafgalileo.dk/magnetisme_paa_jorden_og_paa_mars.pdf
http://www.boernafgalileo.dk/undervisningsprojekt_om_nordlys.pdf


Månen og Jorden
• Månen er stor og rotationen passer til 

Jordens => der har været et sammenstød 

• Isotoperne på Jordens og Månens 
overflade er meget ens => det har været 
et enormt sammenstød 

• Kalium-41 findes i større mængder på 
Månen ~> endnu vildere sammenstød?? 

N
ASA

W
ikim

edia C
om

m
ons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_model.png


Månens kratere
• På Jorden er kun de nyeste kratere synlige 

(pga. pladetektonik) 

• Kraterne på månen (og asteroider) er 
synlige 

• Forsøg i sandkassen: kast sten hårdt i 
sandet og se hvor stort et krater du kan lave 
• Vejledning fra NASA Explorer 
• Med mel og kakao (Science Sparks) 

• Nogle er enorme, stor energi: 
• Om kinetisk energi (esero)
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https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2016/08/craters_activity.pdf
https://www.science-sparks.com/craters/
https://esero.dk/tildinundervisning/hvordan-er-m%C3%A5nens-kratere-blevet-s%C3%A5-store
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AS10-29-4324.jpg


Meteoritter
• Meteornedslag og atombomber 

(Geologisk nyt) 

• Lær eleverne at kende forskel på sten 
og meteoritter 
• Hvordan ved man det (videnskab.dk) 
• Sten eller meteori (DR) 

• Mere i H. Haacks oplæg på WS1 (KU) 

• (sensation: Skydivers rammes næsten af meteori (BT))
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http://www.geologisknyt.dk/geologisknyt/fileadmin/user_upload/GeologiskNyt/Artikler/1997/3/Geologiske_brag_-_meteornedslag_og_atombomber.pdf
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-kan-jeg-vide-om-jeg-har-fundet-en-meteorit
https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-sten-eller-meteorit-saadan-tester-du-et-potentielt-rum-fund
http://bigbangnaturfag.dk/docs/ws1/inspiration/HenningHaack_BB2MM2018.pdf
https://www.bt.dk/udland/sensationel-norsk-video-gaar-verden-rundt-her-suser-meteorit-lige-forbi-faldskaerms
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agpalilik.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allan_Hills_81005,_lunar_meteorite.jpg?uselang=da


Liv i rummet
• Betingelser for liv 

• Vand og tilstandsformer 
• Fotosyntese (BBNF) 

• Liv på fremmed planet (esero) 

• DNA - udtræk fra banan (BBNF) 

• Evolution og påvirkninger udefra 
• Tidslinje 
• Se på celler

http://bigbangnaturfag.dk/docs/materiale/idekatalog/fra_bbnf/fotosyntese.pdf
https://esero.dk/tildinundervisning/er-liv-planeten
http://bigbangnaturfag.dk/docs/materiale/idekatalog/fra_bbnf/banan.pdf


Exoplaneter
• Exoplaneter bliver fundet ved fx 

transitmetoden (BBNF) 

• Er vi alene? Exoplaneter i 
undervisningen (esero) 

• Citizen Science projekter hvor alle kan 
hjælpe forskere med at finde planeter: 
• Planet Hunters 
• Exoplanet Explorers 

• Hvilke bølgelængder modtager de på 
andre planeter?

http://bigbangnaturfag.dk/docs/materiale/idekatalog/fra_bbnf/Transitmodellen_V2.pdf
https://esero.dk/sites/default/files/er_vi_alene_skaerm.pdf
https://www.planethunters.org/
https://www.zooniverse.org/projects/ianc2/exoplanet-explorers


Rumrejser
• Tyngdekraft 

• Rumraketter drevet af vand eller andet 

• I rummet er der ingen absolut retning, hvad 
er op og ned? 

• Beboelig planet? Rette temperatur og 
størrelse 

• Samling af øvelser om rummet (Børn af 
Galileo) (særligt forsøg 8 om meteornedslag 
og at Ekin ~ v2)

http://www.okolariet.dk/viden-om/rummet/ideer-til-skolen-rummet/ramper/affyringsrampe-vand#.XE9v-s9KhE4
http://www.boernafgalileo.dk/sjove_fors%C3%B8g_om_rumfart.pdf


Skoletjenesten på AU
• Tilbyder besøg på museet omkring 

• Stjernehimlen 
• Verdensbilleder 
• Astronomi 

• Lige nu: Udstilling af Andreas Mogensen affyringskapsel

http://sciencemuseerne.dk/skoletjenesten/formidlingstilbud/7-10-klasse/stjernehimlen/
http://sciencemuseerne.dk/skoletjenesten/formidlingstilbud/7-10-klasse/verdensbilleder/
http://sciencemuseerne.dk/skoletjenesten/formidlingstilbud/7-10-klasse/astronomi/


Skoletjenesten på KU
• Flere forskellige tilbud på SCIENCE, med et 

fokus på ekstreme livsformer, eller mennesket 
energi forbrug 

• Tilbyder følgende relevante aktiviter på jeres 
skole: 
• Fra cykel til solsystem (om naturkræfter) 
• Se det usynlige (neutron og røntgenspredning)  
• Verdens byggesten (grundstoffer i dagligdagsting)

https://www.science.ku.dk/oplev-science/grundskolen/science_skoletjeneste/tilbud/lokalitet/oevelser-paa-ku/
https://www.science.ku.dk/oplev-science/grundskolen/science_skoletjeneste/tilbud/aktiviteter-i-nyhedsformat/fra-cykel-til-solsystem/
https://www.science.ku.dk/oplev-science/grundskolen/science_skoletjeneste/tilbud/aktiviteter-i-nyhedsformat/se-det-usynlige/
https://www.science.ku.dk/oplev-science/grundskolen/science_skoletjeneste/tilbud/aktiviteter-i-nyhedsformat/verdens-byggesten/


Tycho Brahe Planetarium
• Udstillingen om grundstoffernes oprindelse: 

Made in Space (lærervejledning) 

• Skoleforedrag: På kanten af Kosmos 

• Skoleaktivitet: Mission to Mars

https://www.planetariet.dk/skoler/undervisningsmateriale/udstillingsmateriale
https://www.planetariet.dk/skoler/skoleforedrag-7kl-1g
https://www.planetariet.dk/skoler/missionen-til-mars-undervisningsforloeb-7kl-1g

