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10
Solsystemet er en 
meget lille del af en 
enkelt af milliarder 
af galakser i 
universet

Grundskole

Til dagligt kan Solsystemet og resten af Universet 
måske synes fjernt og uvedkommende. Men hvis vi 
slukker for lyset og mobiltelefonen og stiller os ud 
og kigger på stjernehimlen og stiller os selv det helt 
store spørgsmål - er vi alene? - er det ikke svært 
at forundres og betages at det uendelige rum, der 
omgiver os.

Det anslås at der findes omkring 100 milliarder 
galakser i Universet, der hver indeholder 100 
milliarder stjerner. Det betyder at der er ufatteligt 
mange stjerner i Universet. Alligevel har vi for få år 
siden opdaget at der findes endnu flere planeter end 
stjerner i Universet. Måske er der nogen derude der 
har opdaget at der er liv på vores klode.

http://astra.dk
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Erkendelse 10
Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder  
af galakser i universet

Fag Natur/teknologi Geografi

Klassetrin Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin

Undersøgelse

Modellering Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, 
herunder med 
animationer. Eleven 
har viden om 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser.

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
solsystemet og 
universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. Eleven 
har viden om teorier 
for opbygningen 
af solsystemet, 
galakser og 
universet.

Perspekti- 
vering

Eleven kan fortælle 
om sammenhænge 
mellem sol, døgn og 
årstider.

Eleven kan 
forklare, hvordan 
ny viden har ført 
til ændringer i 
forståelse af Jorden 
og universet. 
Eleven har viden 
om udvikling 
i forståelsen 
af Jordens 
og universets 
opbygning.

Introduktionsfilm
På naturvidenskabens-abc.dk finder du link til en 
introduktionsfilm, der helt kort introducerer erkendelsen 
for eleverne. Filmen varer cirka to minutter og findes i to 
udgaver: én til indskoling/mellemtrin og én til udskoling/
ungdomsuddannelser.       

Erkendelsen relaterer sig til følgende indhold fra Fælles Mål
Erkendelsen relaterer sig til disse vejledende færdigheds- og vidensmål.

Erkendelse 8
Fundamentale fysiske naturkræfter virker 

overalt i universet

http://astra.dk
http://astra.dk/naturvidenskabens-abc
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Til undervisning i indskolingen 
kan du med fordel benytte 
dig af spørgsmålene til højre. 
Spørgsmålene knytter sig til 
erkendelsen og giver eleverne 
mulighed for at undersøge 
hvordan døgn, årstider og 
formørkelser kan forklares 
med simple bevægelser i 
solsystemet.  
 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål:

• Hvordan kan vi med 
modeller demonstrere, 
hvorfor dagene er lange 
om sommeren og korte om 
vinteren? (P) 

• Hvordan kan vi konstruere 
modeller, der kan forklare 
forskellen på planeter og 
stjerner? 

• Hvordan kan vi 
demonstrere Solen, Jorden 
og Månens bevægelser? 

Erkendelse 10
Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder  
af galakser i universet

Filmen i undervisningen
Filmen introducerer helt overordnet erkendelsen  til eleverne. Derfor er det oplagt at anvende 
filmen som introduktion til et undervisningsforløb inden for det, erkendelsen drejer sig om. Du 
kan også vælge at vise filmen som afslutning og afrunding på et undervisningsforløb. Nedenfor 
har vi samlet en række spørgsmål, der kan give idéer til din undervisning. Nogle af dem er fra 
progressionsbeskrivelserne markeret med (P), hvor du også finder bud på begreber, der kan 
være omdrejningspunkter for undervisningen på de enkelte trin. 

Indskoling

Til undervisning på 
mellemtrinnet kan du 
med fordel benytte dig 
af spørgsmålene til højre. 
Spørgsmålene knytter sig til 
erkendelsen og giver eleverne 
mulighed for at undersøge 
vores viden om universet, og 
hvordan den har udviklet sig 
gennem tiden. 

 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål: 

• Hvordan ser Månen ud på 
forskellige tidspunkter af 
måneden? (P) 

• Hvorfor skinner Solen, og 
hvorfor skinner Månen 
egentligt ikke? 

• Hvordan bliver man 
vægtløs, og hvad betyder 
det for ophold på en 
rumstation?

Mellemtrin

http://astra.dk
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Til undervisning i udskolingen 
kan du med fordel benytte 
dig af spørgsmålene til højre. 
Spørgsmålene knytter sig 
til erkendelsen og giver 
eleverne mulighed for 
at undersøge universets 
opbygning og udvikling gennem 
naturvidenskabelige metoder.

 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål: 

• Hvorfor tror I, at der er liv på 
Jorden og ikke på de andre 
planeter i solsystemet? (P) 

• Kan man forestille sig, at 
der findes en planet magen 
til Jorden et andet sted i 
vores galakse og hvad skal 
man i givet fald kigge efter? 

• Hvilken betydning for 
vores opfattelse af verden 
omkring os fik det, at 
Hubble opdagede at 
universet udvider sig? 
 

 
 
 

• Hvordan kan man måle 
afstande til Månen, 
planeterne, stjernerne og 
andre galakser? 

• Kan man se forskel på 
fjerne og nære galakser 
- udover størrelse og 
lysstyrke?

Udskoling

Erkendelse 10
Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder  
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Prøv også... 

• Du er skabt af stjernestøv 
naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/du-er-skabt-stjernestøv-fra-big-bang-til-
menneskets-oprindelse 

• Hvorfor falder planeter ikke ind i solen? 
testoteket.dk/tildinundervisning/hvorfor-falder-planeter-ikke-ind-i-solen 

• Hvorfor tændes en nyfødt stjerne? 
testoteket.dk/tildinundervisning/hvorfor-tændes-nyfødt-stjerne 

• Hvordan er månens kratere blevet så store? 
testoteket.dk/tildinundervisning/hvordan-er-månens-kratere-blevet-så-store 

• Madpakker i rummet 
astra.dk/tildinundervisning/madpakker-i-rummet 

• Hvordan bliver man vægtløs? 
testoteket.dk/tildinundervisning/hvordan-bliver-man-vægtløs 

• Leg med vægtløshed 
testoteket.dk/tildinundervisning/leg-med-vægtløshed 

• Kan vi risikere at Jorden vælter? 
testoteket.dk/tildinundervisning/kan-vi-risikere-jorden-vælter 

• Få vand til at koge ved 50 grader 
testoteket.dk/tildinundervisning/få-vand-til-koge-ved-50-gader 

• Hvordan undgår en satellit at styrte ned? 
testoteket.dk/tildinundervisning/hvordan-undgår-satellit-styrte-ned 

Få mere viden om erkendelse 10 på naturvidenskabens-abc.dk, hvor du også 
finder link til Naturvidenskabens ABC, en pixi-udgave af naturvidenskabens 
ABC, de nyudviklede progressionsbeskrivelser, undervisningsforløb og meget 
mere inspiration til din undervisning. 

http://astra.dk
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