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07
Alt i Universet er 
opbygget af små 
partikler

Grundskole

Filosoffen Demokrit (460-370 f.Kr) menes at være den 
første, som fremsatte en teori om, at verden består af 
en masse små dele, som han kaldte atomos. Det var 
starten til en lang naturvidenskabelig rejse, som har 
ført til en erkendelse af, at Universet er opbygget af 
små partikler.
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Erkendelse 7
Alt i Universet er opbygget af små partikler

Fag Natur/teknologi Geografi

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

Undersøgelse Eleven kan 
udføre enkle 
undersøgelser 
med brug af enkelt 
udstyr.

Eleven har viden 
om naturfaglige 
kriterier for 
sortering.

Eleven kan udvikle 
enkle produkter.

Eleven kan 
undersøge typer af 
stråling.
Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet.

Modellering Eleven kan 
med enkle 
modeller forklare 
enkelte stoffers 
molekylopbygning. 
Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler.

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning.

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling.

Perspekti- 
vering

Eleven kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen.

Eleven har viden 
om ressourcer fra 
hverdagen.

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 
Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning 
med organisk og 
uorganisk materiale.

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 7
Organismer består af celler  

– generne i dem kan både nedarves og 
ændres

http://astra.dk
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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 
forskellige stoffer.  

 
 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål:

• Vejer en isterning det 
samme når den er frossen, 
som når den er tøet? (P) 

• Hvordan kan vi 
sortere materialerne i 
klasselokalet, og kan 
vi sortere dem på flere 
måder? 

• Undersøg temperaturen i 
et glas vand og undersøg 
hvordan I kan ændre 
temperaturen på vandet.  

 

Erkendelse 7
Alt i Universet er opbygget af små partikler

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 
forskellige stoffer, deres 
egenskaber, og hvordan de kan 
anvendes.

 

 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål: 

• Hvilke af de udleverede 
materialer er magnetiske, 
opløselige, kan lede strøm, 
varme? (P) 

• Hvordan kan vi bruge viden 
om, hvilke stoffer der er 
magnetiske, til at bygge en 
kran? 

• Hvorfor kan vi ikke lave 
guld?

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 
forskellige stoffers opbygning 
og egenskaber.

 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål: 

• Hvad sker der med træ 
og med jern, når man 
brænder det, og hvordan 
kan man forklare det på 
molekyleniveau? (P) 

• Kan du fremstille mørtel 
af kalk og bruge det til at 
mure med? 

• Kan du fremstille et 
gødningssalt og bruge 
det som næring for 
potteplanter?

Udskoling

Erkendelse 7
Alt i Universet er opbygget af små partikler

Prøv også... 

• Kranen slipper automatisk 
astra.dk/tildinundervisning/kranen-slipper-automatisk 

• Leg et kredsløb 
astra.dk/tildinundervisning/leg-et-kredsløb 

• Slut strømmen til 
astra.dk/tildinundervisning/slut-stroemmen-til 

• Adskil farver med elektricitet 
testoteket.dk/tildinundervisning/Adskil%20farver%20med%20elektricitet 

• Nordlys 
astra.dk/tildinundervisning/nordlys 

• Quiz og byt - kemiske forbindelser 
astra.dk/tildinundervisning/quiz-og-byt-kemiske-forbindelser 

• Dyrk planter på Mars 
astra.dk/engineering/mars 

Få mere viden om erkendelse 7 på naturvidenskabens-abc.dk, hvor du også 
finder link til Naturvidenskabens ABC, en pixi-udgave af naturvidenskabens 
ABC, de nyudviklede progressionsbeskrivelser, undervisningsforløb og meget 

http://astra.dk
http://astra.dk
https://astra.dk/tildinundervisning/kranen-slipper-automatisk
https://testoteket.dk/tildinundervisning/spredning-virus-sars-2
https://astra.dk/tildinundervisning/leg-et-kredsl%C3%B8b
https://testoteket.dk/tildinundervisning/snyd-narkotesten-corona-udgave
https://astra.dk/tildinundervisning/slut-stroemmen-til
http://testoteket.dk/tildinundervisning/Adskil%20farver%20med%20elektricitet
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