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08
Fundamentale 
fysiske naturkræfter 
virker overalt i 
universet

Grundskole

Gælder der de samme naturlove her og i rummet? 
Ja. De fire fundamentale naturkræfter tyngdekraft, 
elektromagnetiske kræfter, samt den stærke og den 
svage kernekraft gælder både her og i rummet.
Når man kender til de fire fundamentale naturkræfter, 
og hvordan de virker, kan det både hjælpe en med 
at forstå dagligdagsbegivenheder bedre og være 
inspiration til at lære mere om teorierne bag Big 
Bang. 
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Erkendelse 8
Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet

Fag Natur/teknologi Geografi

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

Undersøgelse Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk luft 
og lys.

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser.

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser.

Modellering Eleven kan med 
modeller fortælle om 
hovedtræk af Jordens, 
Månens og Solens 
indbyrdes bevægelser, 
herunder med brug af 
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 skelne 
mellem astronomi og 
alternative forklaringer 
om solsystemets 
opståen og livets 
begyndelse.

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse.

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt.

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
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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 
sammenhængen mellem 
kræfter og bevægelse. 

 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål:

• Hvordan virker en gynge? 
(P) 

• Byg din egen primitive vægt 
- hvordan virker den? 

• Hvornår kan vi se regnbuer? 
Hvorfor? 

• temperaturen på vandet.  
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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 
betydningen af naturkræfter i 
hverdagen.

 

 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål: 

• Hvordan glider forskellige 
ting ned ad en skrå rampe 
og hvorfor er der forskel? 
(P) 

• Kan du bygge et svævende 
tog med magneter? 

• Hvordan fungerer et system 
med taljer og trisser?

Mellemtrin
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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, 
hvorledes naturkræfterne kan 
hjælpe os med at forstå verden 
og universet.

 

 

Du kan for eksempel adressere 
følgende spørgsmål: 

• Hvordan kan magnetisme 
producere elektricitet, 
og elektricitet producere 
magnetisme? (P)

• Hvorfor er blå den nederste 
farve i en regnbue? 

• Kan du bygge en beholder 
til planter, hvor sollysets 
stråler slipper igennem, 
men hvor ioniserende 
stråler opbremses?

Udskoling
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Prøv også... 

• Curiependulet 
testoteket.dk/tildinundervisning/curiependulet 

• Er blod magnetisk? 
testoteket.dk/tildinundervisning/er-blod-magnetisk 

• Dansende rosiner 
testoteket.dk/tildinundervisning/dansende-rosiner 

• Cheerios-effekten 
testoteket.dk/tildinundervisning/cheerios-effekten 

• Den elektromagnetiske gynge 
testoteket.dk/tildinundervisning/elektromagnetiske-gynge 

• Fjernstyret dåse 
testoteket.dk/tildinundervisning/fjernstyret-dåse 

• Ballonraketten 
testoteket.dk/tildinundervisning/ballonraketten 

• Den usynlige bakke 
testoteket.dk/tildinundervisning/usynlige-bakke 

• Brandvarm airhockey 
testoteket.dk/tildinundervisning/brandvarm-airhockey 

• Byg en elektromagnet 
testoteket.dk/tildinundervisning/byg-elektromagnet 

Få mere viden om erkendelse 8 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. 
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