
   Tema: Det store ukendte 

 

Usynlige kræfter 
Inspirationskatalog 1.-2. klassetrin 



 

Inspirationskatalog 1.-2. klassetrin: Usynlige kræfter 2 

 

Indhold 
 
 

Introduktion 3 

Baggrund: Kompetenceorienteret naturfagsundervisning 4 

Inspiration til undervisningen 5 

Faglige temaer 5 
Rammer 6 
Evaluering 7 
Forslag til undervisningen og til et forløb 7 
Sus i kroppen, når alt drejer rundt 8 

Progression 12 

  



 

Inspirationskatalog 1.-2. klassetrin: Usynlige kræfter 3 

Introduktion 
Hænderne giver næsten slip, når karussellen rigtig får fart. Der er 
noget, som trækker i kroppen – en kraft, der ikke kan ses. Usyn-
lige kræfter er i fokus i dette katalog, der omsætter ny forskning i 
universets ukendte mørke stof til inspiration til undervisning i  
1.-2. klasse.  

Der findes mange typer af kræfter, vi ikke kan se, men alligevel aldrig tvivler 
på. Tag for eksempel tyngdekraften. Vi tager for givet, at ting med en masse 
falder mod jorden. Det sørger den usynlige tyngdekraft for. Tyngdekraften gør 
samtidig, at universets dele bevæger sig stabilt og forudsigeligt om hinanden.  

Forskningen bag kataloget 
Tyngdekraften er et centralt element i partikel- og astrofysiker Mads Toudal 
Frandsens forskning på Syddansk Universitet i det mørke stof. Forskningen 
har dokumenteret, at universet hænger sammen i kraft af den usynlige tyng-
dekraft – og i kraft af massen fra noget ukendt, der må være til stede. Forsker-
nes forslag er, at det ukendte er det mørke stof.  

Mads Toudal Frandsens forskning er udgangspunktet for dette katalog, der 
omsætter dele af hans aktuelle forskning i det mørke stof – en af universets 
store gåder – til inspiration med fokus på undervisning. 

Indgangen for elever i indskolingen til det mørke stof går gennem at sætte de-
res egne erfaringer med masse og tyngdekraft i spil. Legepladsen kan være et 
egnet undersøgelseslaboratorium: Her kan eleverne for eksempel opleve tyng-
dekraften, når den hiver mere og mere i dem, mens karussellen accelererer, el-
ler når vægten fra deres kroppe sætter gang i en gynge. 

Se en kort film, hvor Mads Toudal Frandsen præsenterer sin forskning, og læs 
mere om den i magasinet om Det store ukendte: mørkt stof. Se emu.dk/grund-
skole/naturvidenskabsstrategien. 

 

 

 

Undervisning ud fra kataloget knytter an til Fælles Mål:  

• Færdigheds- og vidensområde: Mennesket (sanser), vand, luft og vejr og 
modellering i naturfag i 2. klasse. 

Læs mere på https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-
maal-laeseplan-og-vejledning         

https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning
https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning
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Baggrund: Kompetenceorienteret naturfags-
undervisning 
Kataloget er udarbejdet som led i udviklingen af inspirationsmaterialer om 10 
naturvidenskabelige temaer. Dette katalog præsenterer inspiration til 1.-2. 
klasse om temaet Det store ukendte. 

Inspirationsmaterialerne om de 10 temaer er tilrettelagt med henblik på kom-
petenceorienteret naturfagsundervisning. De afgørende elementer i denne 
type undervisning er skitseret i den fagdidaktiske ramme herunder i form af 
naturfaglige kompetenceområder og centrale kendetegn.  

Derudover rummer figuren en proces i fire trin for kompetenceorienteret na-
turfagsundervisning. Naturfagslærere kan anvende inspirationen i dette kata-
log gennem netop disse fire trin eller faser. 
 

 

 

Mere viden 
Den fagdidaktiske ramme er uddybet i Vidensnotat om kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning. En proces for at arbejde didaktisk gennem rammens 
trin er beskrevet i Udviklingsredskab til kompetenceorienteret naturfagsunder-
visning til naturfagsteams. 

Begge dele kan sammen med alle seks inspirationskataloger samt temaets film 
og temamagasin hentes på emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien. 
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Inspiration til  
undervisningen 
Elevernes sanselige erfaringer med bevægelse, krop og tyngde 
kan fungere som afsæt for at inddrage Mads Toudal Frandsens 
forskning i det ukendte mørke stof i N/T-undervisningen i 1.-2. 
klasse. Dette kapitel giver inspiration til, hvordan det kan gøres.  

Det afgørende argument fra Mads Toudal Frandsen for, at det mørke stof fin-
des, er, at galaksers og galaksehobes rotation ville slynge stjerner og galakser 
fra hinanden, hvis ikke det mørke stof holdt dem sammen via tyngdekraften. 
Den såkaldte rotationskurve ville se anderledes ud, hvis ikke der var mørkt 
stof.   

For elever i indskolingen er det abstrakt. Men sammenhængen mellem rota-
tion, kraft og tyngde er et princip i den fysiske virkelighed, som eleverne selv 
møder, når karussellen eller hjulene på cyklen roterer. Det er de samme usyn-
lige kræfter, som forskerne studerer i universet. De usynlige kræfter er derfor 
problemfeltet i dette katalog. 

 

 

Alle de naturfaglige kompetenceområder kan komme i spil i undervisningen 
om problemfeltet – i dette katalog med særligt fokus på: 

• Modelleringskompetencen: Eleverne styrker kompetencen, når de med af-
sæt i egen undring, spørgsmål og sansebaseret empirisk dataindsamling 
eksempelvis giver bud på, hvad det er for usynlige kræfter, de oplever, når 
de vipper eller roterer på legepladsen. 

Læs mere på https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-
maal-laeseplan-og-vejledning       

Faglige temaer 
Som forberedelse til undervisningen kan læreren undersøge, hvilke faglige te-
maer problemfeltet byder på. Det kan for eksempel være temaer som disse:  

1. Årstider og cirkelbevægelse 
Når elementer roterer, påvirker det deres stabilitet – det gælder i universet så-
vel som på legepladsen. Men rotation eller cirkelbevægelse er også på andre 
måder et grundlæggende fænomen i naturen. Når Jorden for eksempel roterer 
om Solen og om sig selv, smitter cirkelbevægelsen af på livet på Jorden, hvor 
vi oplever døgnets og årets gang som en uendelig cirkulær gentagelse. 

2. Sanserne som erkendelsesvej 
Mens forskere bryder deres hoveder med at forstå og forklare sammenhængen 
mellem masse, rotation og usynlige kræfter som tyngdekraften, kan vi 

https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning
https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning
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erkende de samme ting helt umiddelbart med vores kroppe og sanser. Vi erfa-
rer, at ting falder ned, og at tunge ting er sværere at svinge rundt end lette – 
men at de til gengæld har større kraft, når først de er i svingning.  

3. Tyngdekraft 
Blandt de usynlige kræfter, som eleverne kan få oplevelser med gennem dette 
katalog, er tyngdekraften. Isaac Newton beskrev i sin lov om tyngdekraften i 
1687, at to legemer trækkes mod hinanden med en kraft, der er proportional 
med deres masser og omvendt proportional med kvadratet på afstanden imel-
lem dem. Albert Einstein videreudviklede i 1915 Newtons tyngdelov, men den 
står stadig. 
 

 

 

Hent viden hos Økolariet 
På Økolariets hjemmeside kan du finde mere viden om tyngdekraften, herun-
der hvordan Solen og alle planeter tiltrækker hinanden med deres tyngdekraft.  

Se: https://www.okolariet.dk/viden-om/rummet/raketter/tyngdekraften 
 

 
De tre forslag til faglige temaer åbner muligheder for at aktivere elevernes 
glæde ved at gå på opdagelse og bruge sig selv i den kompetenceorienterede 
naturfagsundervisning om det mørke stof. Dermed kan deres egen undren få 
en central plads og styrke autenticiteten. 

Rammer 
I tilrettelæggelsen af et forløb kan læreren tage højde for, hvilke muligheder 
problemfeltet og de faglige temaer giver for at rammesætte undervisningen: 

1. Sammenhæng til andre fag  
Det er oplagt at arbejde tværfagligt med håndværk og design om at bygge sim-
ple (modeller af) roterende systemer. Modellerne kan udstyres med vægtlod-
der af forskellige størrelse for at give eleverne en konkret oplevelse af, at lod-
derne (massefylden) påvirker rotationen. En anden mulighed er at samarbejde 
med idræt, hvor eleverne med egen krop kan opleve sammenhænge mellem 
vægt, fart og rotation i forbindelse med for eksempel dans.  

2. Differentiering 
Læreren kan ud fra en vurdering af elevgruppen overveje muligheder for diffe-
rentiering. Eksempelvis kan lærerens opfølgende refleksionsspørgsmål og 
koblinger til relevante faglige begreber i undersøgelsesforslagene varieres i ni-
veau til den enkelte elev eller gruppe. 

3. Eksterne læringsmiljøer  
Cirkelbevægelse og kræfterne i rotation spiller en stor rolle i mange daglig-
dags sammenhænge. Tag for eksempel ud og se på en vindmølle, studér en va-
skemaskine i hjemmet, eller besøg cykelhandleren og leg med hjul. I alle disse 
eksterne læringsmiljøer kan eleverne stifte direkte bekendtskab med, hvordan 
rotation er knyttet til stabilitet, kraft, vægt og energi.   

https://www.okolariet.dk/viden-om/rummet/raketter/tyngdekraften


 

Inspirationskatalog 1.-2. klassetrin: Usynlige kræfter 7 

Evaluering 
Læreren kan planlægge evaluering af undervisningsforløbet fra starten og gen-
nemføre den løbende. På den måde kan evalueringen give input til undervis-
ningen undervejs.  

Som led i tilrettelæggelsen kan læreren blandt andet overveje, hvad der kan 
holdes øje med hos eleverne for at vurdere, om de anvender modellerings-
kompetencen – det kan eksempelvis være, om eleverne med egen krop kan 
modellere roterende systemer og derved lære om sammenhængen mellem 
omdrejningshastighed og kraftens styrke. 

Undervejs gennem undersøgelserne kan læreren observere og lytte til elever-
nes sprog, begreber og forklaringsmetoder. Det kan give indsigt i elevernes 
egne opfattelser af læringen og illustrerer samtidig, hvordan eleverne sætter 
de naturfaglige kompetencer i spil og udvikler dem gennem forløbet. 

Ud over den løbende og eventuelt også afsluttende evaluering med eleverne 
kan læreren samle op på forløbet i naturfagsteamet eller med kolleger i en an-
den organisering, hvis skolen ikke har et naturfagsteam. Den faglige refleksion 
kan både nuancere indsigterne og gennem videndeling bidrage til at styrke 
den naturfaglige undervisning på skolen.  

 

 

 

Lad eleverne reflektere over deres læring med 3-2-1-evaluering 
I dette evalueringsredskab, som kan bruges i en klasserumsdialog, skal eleverne 
svare på: Hvilke 3 ting har jeg lært, hvilke 2 ting var svære, hvilken 1 ting vil jeg 
gerne lære mere om. Evalueringsredskabet styrker elevernes evne til at tænke 
over egen læring og finde spor på læring – og læringen bliver dermed synlig-
gjort for både elev og lærer. Se mere om 3-2-1 evaluering og andre evaluerings-
redskaber her: http://www.skoleportalen.dk/evaluering.40.aspx  

 
 
Hent eventuelt yderligere inspiration til evalueringsmetoder på emu.dk: 
https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/evaluering-og-feedback 

Forslag til undervisningen og til et forløb 
Som indledning på undervisningen kan læreren aktivere elevernes nysgerrig-
hed og forforståelser med konkrete eksempler, der samtidig rummer viden fra 
Mads Toudal Frandsens forskning.  

Hvis undervisningens fokus er cirkelbevægelse, kan læreren for eksempel tage 
fat i fænomener fra dagligdagen såsom en vaskemaskine og spørge: Hvad sker 
der med tøjet, når det drejes rundt? Læreren kan lytte til elevernes forkla-
ringsforslag og derefter koble til måden og virkningen af andre objekters rota-
tion – en vindmølle, et cykelhjul eller måske planeternes rotation om Solen. 

https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/evaluering-og-feedback
http://www.skoleportalen.dk/evaluering.40.aspx
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Læreren kan aktivere elevernes refleksion og forundring gennem klassesamta-
ler ud fra spørgsmål som disse: 

• Hvad gør tyngdekraften ved os mennesker? 

• Hvordan ville verden se ud uden tyngdekraft? 

• Hvad mærker du af usynlige kræfter, når du drejer rundt? 

 

Undervisningen kan også lægge fra land med casen herunder. Casen illustre-
rer, hvordan eleverne kan møde usynlige kræfter på legepladsen, og giver en 
anledning til at indgå i naturfagsdidaktisk dialog med eleverne om forskning i 
mørkt stof som direkte optakt til den første undersøgelse.  

 

 

Sus i kroppen, når alt drejer rundt 
Det ringer ud til frikvarter. Vigga og Albert løber ud på skolens legeplads. De 
har talt om, hvem af de to der vejer mest. De vil prøve at veje hinanden på den 
store vippe ovre mellem gyngerne og karussellen.  

Vigga hopper op på vippen i den ene ende, Albert i den anden ende. Vippen 
går ned i Viggas ende. Hun kravler tættere på midten, indtil vippen retter sig 
op og er helt vandret. Hvad skete der? Vejer de nu det samme, eller er tyngde-
kraften gået væk? 

Albert og Vigga løber over til karrusellen og sætter den til at dreje rundt ved 
at støde fra med fødderne på jorden. Nu går det stærkt. De kan mærke noget, 
der trækker dem væk fra midten af karrusellen. Hvad er det der trækker i 
dem. Er det luften? Er det Jorden? Hvor kommer trækket fra?  

De bremser karrusellen ned, og det trækker ikke længere i dem. De er rund-
tossede. Det er, som om det stadig drejer rundt inde i hovedet. 

 

Inspiration til et forløb 
Et undervisningsforløb om Usynlige kræfter kan gennemføres på denne måde: 

Opstartsfasen (1-2 lektioner) 
Introduktion til forløbets indhold, mål, opgave og arbejdsformer. Gennem en 
klasserumssamtale kan læreren aktivere elevernes forforståelser om cirkelbe-
vægelser med henblik på at skabe nysgerrighed som afsæt for at arbejde med 
Mads Toudal Frandsens forskning. 

Undersøgelsesforslag 1: Det kræver kræfter, hvis du ikke skal flyve væk (2-4 lek-
tioner) 
Undersøgelse, der giver eleverne sanselig førstehåndserfaring med naturkræf-
ter, som læreren kan sætte flere faglige ord på efterfølgende.  
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Undersøgelsesforslag 2: Naturkræfter og -fænomener på legepladsen (4-6 lektio-
ner) 
Eleverne går i denne undersøgelse på opdagelse efter naturkræfter og -fæno-
mener på legepladsen. Undersøgelsen ligger i naturlig forlængelse af undersø-
gelsesforslag 1. 

Begge undersøgelser kan skaleres op eller ned i forløbet. 

Undersøgelsesforslag 1: Det kræver kræfter, hvis du ikke skal flyve væk 
Hvordan påvirker centrifugalkraften – der er usynlig, men meget mærkbar – 
sine omgivelser? Hvorfor kan kraftens rotation eksempelvis føre til, at gen-
stande bliver slynget væk? I denne undersøgelse stifter eleverne bekendtskab 
med centrifugalkraften på deres egen krop, hjerte og hoved.  

Formål 
Ved at modellere roterende systemer med egen krop erfarer eleverne, at en 
kraft trækker dem væk fra centrum, når de drejer rundt. De forstår, at det 
kræver (andre) kræfter at holde sig fast. Det er parallelt til Mads Toudal 
Frandsens forskning, der også fokuserer på de usynlige kræfter, som er på spil, 
når noget roterer – og på, at noget må holde igen (tyngdekraft), så alt stof ikke 
flyver væk fra centrum. 

Fremgangsmåde 
På legepladsen kan eleverne gennemføre to undersøgelser: 

I det første eksperiment kan eleverne på skift dreje rundt og mærke, at en 
usynlig kraft trækker i dem. Det kan være på en karrusel eller på en gynge, 
hvor den ene elev snurrer kæderne eller snorene rundt, som gyngen er op-
hængt i, og den anden sidder på gyngen. Eleverne kan bagefter fortælle lære-
ren eller klassekammeraterne om, hvad de har mærket og undrer sig over. 

I det andet eksperiment kan eleverne gå sammen to og to, gribe hinandens 
hænder og holde godt fast. De kan mærke og beskrive, hvordan hænder og 
arme føles. Eleverne kan så begynde at dreje rundt, mens de mærker, hvad der 
sker i hænder, arme og skuldre. Hvis eleverne er tilpas med det, kan de sætte 
farten op og undersøge, hvad der så sker i hænder og arme.  

Efter en pause kan de prøve igen, men denne gang slipper de hinandens hæn-
der, mens de drejer rundt – de kan eksempelvis tælle til tre og så slippe. Der-
efter kan de beskrive, hvad der sker. Der skal være plads og blødt underlag 
under og omkring eleverne i dette eksperiment. 

Eleverne kan derefter fortælle læreren eller deres klassekammerater om det, 
de har mærket. Læreren kan guide elevernes refleksion med spørgsmål som: 
Hvad mærkede i? Ændrede styrken sig af det, der trak i jer, når I drejede hur-
tigt eller langsomt rundt? Hvad var det, der trak i jer?  

Tilbage i klassen kan læreren vise billeder af galakser med tydelig rotation og 
fortælle, at stjernerne og planeterne roterer, ligesom de selv gjorde på lege-
pladsen. Hvorfor mon stjernerne ikke bliver hevet væk fra hinanden?  
Find eventuelt billeder af galakserne her: https://www.spacete-
lescope.org/images/archive/category/galaxies/  

https://www.spacetelescope.org/images/archive/category/galaxies/
https://www.spacetelescope.org/images/archive/category/galaxies/
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Undersøgelsesforslag 2: Naturkræfter og -fænomener på legepladsen 
I denne undersøgelse benytter eleverne legepladsen som laboratorium, hvor 
de undersøger de usynlige kræfter og -fænomener, som er på spil overalt i na-
turen. Kræfterne og fænomenerne er usynlige, men kan måske alligevel regi-
streres med andre sanser end synssansen. 

Formål 
Eleverne mærker usynlige kræfter og sanser naturfænomener.  

Fremgangsmåde 
Eleverne kan gå på opdagelse og lede efter usynlige naturfænomener, der på-
virker dem på legepladsen. De kan undersøge det, de ikke kan se, med føle-, 
lugte- og høresansen. Undersøgelserne kan eksempelvis være disse: 

• Vippen: Undersøg vægtforskelle, og skab ligevægt ved at fordele jer lige-
ligt i begge ender af vippen eller bevæge jer hen mod vippens omdrej-
ningspunkt. 

• Blæst: Kan blæsten skubbe til dig? 

• Gemmeleg: De, der gemmer sig, må ikke bruge lyd til at vise, hvor de er. 
Find på andre måder at give tegn. 

• Sandkassen: Mærk sandkassens temperatur med fingrene – hvordan er 
det blevet varmt eller koldt? Hvad sker der i huden, når du rører ved no-
get koldt eller varmt? 

• Legehuset: Mærk en rude. Den er usynlig, men hård. Er der andet, du kan 
se igennem, men som samtidig er hårdt? 

• Omgivelserne: Luk øjnene. Hør de lyde, der er omkring dig. Hvordan 
kommer de ind i dit hoved? Hvor kommer de fra? Hvordan kommer ly-
dene gennem luften og hen til dig? 

Øvelserne i undersøgelsesforslag 1 er også en måde for eleverne at erfare usyn-
lige kræfter på legepladsen. Undersøgelsen kan afsluttes med, at eleverne for-
tæller læreren og hinanden om det, de har mærket, hørt, set, lugtet osv. Der 
kan også spørges ind til, hvad de undrer sig over. 

 

 

 

Materialer til undersøgelserne 

• En legeplads med vipper, gynger og karrusel  

• En græsplæne, sandkasse eller andet blødt udendørs underlag  

• Forskellige materialer og redskaber fra hallen – eksempelvis madrasser.  
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Læreren som vejleder 
Læreren kan rammesætte undersøgelsesforslagene herunder og følge op på 
dem med relevante faglige begreber, men eleverne spiller hovedrollen. De dri-
ver undersøgelserne frem med deres egenstyrede nysgerrighed, kreativitet og 
kropslige erfaringer. Læreren kan forstå sin rolle som stilladserende vejleder og 
overveje, hvilke greb undervisningen kan gennemføres med, så der er plads til 
elevernes behov, spørgsmål og erkendelser. En mulighed er at lytte og spørge 
undervejs eleverne gennem undersøgelserne: 

• Hvad sanser I (uden at kunne se det)? 

• Hvad kan I se?  

• Hvad tænker I om forskellen? 

• Hvordan vil I forklare det, I ser og sanser? 
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Progression 
Dette er et ud af seks kataloger, som konkretiserer temaet om 
det store ukendte og det mørke stof hen over indskoling, mel-
lemtrin og udskoling. Kataloget er målrettet undervisning i 1.-2. 
klasse. 

Den tematiske sammenhæng i de seks kataloger understøtter, at læreren kan 
arbejde med progression gennem skoleforløbet. Afsættet for progression kan 
for eksempel være, at katalogerne udvikler sig fra det nære og lokale i indsko-
lingen til samfundsmæssige og globale perspektiver i udskolingen. Og fra kon-
krete fænomener mod et stadig højere abstraktionsniveau.   

I dette tema ses udviklingen eksempelvis ved, at elevernes egne erfaringer 
med usynlige kræfter og tilstedeværelsen som krop i universet fylder i indsko-
lingen, mens der i udskolingen er fokus på komplekse problemstillinger ved-
rørende universets skala og stjernelys, fejlenes rolle i videnskaben, rotation og 
spørgsmålet og liv i universet. Som led i progressionen rummer katalogerne 
stigende problembasering i undersøgelsesforslagene gennem skoleforløbet. 

Sammenhængen gør det i princippet muligt at anvende katalogerne som in-
spiration til undervisning i en klasse fra starten til slutningen på skoleforløbet. 
Og den kan gøre det muligt at etablere et fælles fagligt afsæt i naturfagstea-
met, uafhængigt af hvilket klassetrin den enkelte lærer i teamet underviser på. 
Hvert katalog kan dog også anvendes som inspiration til selvstændige forløb.  

Sammenhængen mellem katalogerne fremgår af denne illustration: 

 
 
Illustration: Temaets progression gennem seks inspirationskataloger på langs af 
skoleforløbet. 
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