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mellem natur/teknologi og de tre na-
turfag. De tre naturfagsfaglige forenin-
ger etablerede tidligere en samarbejds-
platform Natur/teknikforum, der blandt 
andet arrangerede medlemskurser til 
efteruddannelse af lærere, der undervi-
ste i natur/teknik. Denne platform blev 
nedlagt og er nu erstattet af et andet 
samarbejde. Vi har stadig et samarbejde, 
men fokus handler meget om udfordrin-
gerne omkring den fælles prøve, der er 
obligatorisk fra næste skoleår.

Jeg håber, at DFKF også fremover kan 
være med at styrke naturfagsområdet, 
blandt andet gennem en medlemstil-
gang af lærere, der underviser i Natur/
teknologi. Indholdet i dette blad, med-
lemsfordele og vores ønske om et 
stærkere samarbejde mellem natur/
teknologilærerne og fysik/kemilærerne 
er et vigtigt skridt på vejen til en styr-
kelse af naturfagsområdet.

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
er også en faglig forening for undervi-
sere i natur/teknologi. Derfor har vi be-
sluttet at styrke vores dækning af natur/
teknologi. 

Der er behov for at styrke naturfags-
området. Det er der bred enighed om 
både i og uden for grundskoleverdenen. 
Dette kan blandt andet gøres gennem 
undervisning i faget natur/teknologi.

For mange elever er faget deres intro-
duktion til de tre naturfag biologi, fysik/
kemi og geografi . 

Det er min oplevelse, at faget ikke alle 
steder fi k en god begyndelse. Der var 
ingen linjefagsuddannede lærere, og 
faget blev brugt som skemakit, det er 
bare nogle af de udfordringer faget
blev mødt med. Efterhånden som mæng-
den af lærere, der har erhvervet sig
kompetence til at undervise i faget, er 
øget, er eleverne blevet dygtigere. Det 
betyder, at elevernes forudsætninger for 
at lære de tre naturfag i udskolingen er 
bedre. Desværre forbinder elever ofte
et fag med en bestemt lærer. Så når 
de ikke længere har en bestemt lærer, 
har de heller ikke længere de kompe-
tencer, som de har erhvervet hos den 
pågældende. 

Der har tidligere været gjort opmærk-
som på den manglende sammenhæng 

HØRINGSPERIODEN ER UDLØBET
Fristen for høringsperioden for den nye prøvebekendtgørelse udløb d. 30. november 2015.
Bekendtgørelsen forventes udstedt snarest muligt efter høringen med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2016.

ORDLYDEN I FORSLAGET FOR PRØVEBEKENDTGØRELSEN KAN LÆSES HER:
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/bf989fb9-feb9-42a7-8803-f04ba36fe3a9/Version%20
h%C3%B8ring%2010112015.pdf

LÆS OM:
Side 23 9. klasseprøven i fysik/kemi

Side 25 Fællesfaglig naturfagsprøve 

Side 30 Skriftllig prøve i fysik/kemi

Side 51 10. klasseprøven i fysik/kemi

PÅ HØRINGSPORTALEN KAN BLANDET ANDET LISTEN OVER HØRINGSBERETTIGEDE LÆSES:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58970

NTSNET FREMHÆVER NOGLE PUNKTER FRA PRØVEBEKENDTGØRELSEN PÅ:
http://ntsnet.dk/f%C3%A6llespr%C3%B8ve

Siden bliver updateret, når der sker nyt om prøverne.

Leder

Af landsformand Peter H. Jensen

fysik•kemi   natur•teknologi december 2015 42. årgang nr. 5

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/bf989fb9-feb9-42a7-8803-f04ba36fe3a9/Version%20h%C3%B8ring%2010112015.pdf
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58970
http://ntsnet.dk/f%C3%A6llespr%C3%B8ve


5

NATUR/TEKNOLOGI

Natur/teknologi-redaktøren
har ordet
Med min deltagelse i bladet her, ønsker jeg at medvirke til, at natur/teknologi-faget
får en større betydning, end jeg oplever det har i dag. 

Da jeg efter et ophold i Norge vendte tilbage til den danske folkeskole, var et af de
første spørgsmål mine nye elever stillede: ”Er du lærer?”. Altså, var jeg en uddannet
lærer? Det kunne jeg heldigvis berolige dem med, at jeg var. Godt med kritiske elever.
Skidt når de får grund til at tvivle på kvaliteten af undervisningen.

I min folkeskoletid i 80erne hed faget ”Orientering” og jeg kan bedst huske, da pigerne
skulle snakke med en kvindelig lærer, mens vi drenge skulle lave noget andet. Vi fi k 
ikke noget at vide om menstruation. Vi lærte, så vidt jeg husker, heller ikke noget 
om geografi . Jeg har altid været dårligt til det – indtil jeg selv skulle undervise i det. 

En anden situation jeg husker, var da vores lærer tog fat i armen på Jens og spurgte, 
om ikke det var irriterende at have så meget lort i hovedet, at det hele tiden løb ud 
af munden. Og så husker jeg noget med at udfylde nogle papirer – kopiark. Husk at 
sætte i mappen! Didaktikken er blevet mere mangfoldig siden dengang. Heldigvis.
Det er vigtigt, at vi kan vores didaktik.

En rapport fra 2008 bekræftede, at didaktisk kompetence er en af de vigtigste kompe-
tencer, når det kommer til at lære eleverne noget. Implicit i den didaktiske kompetence 
er, at læreren har et højt fagligt niveau i det fag, hun underviser i. Alle fag bør have un-
dervisere, der forstår deres fag i dybden. Det giver eleverne motivation og tillid til faget. 

Faget rummer mange områder og gør det i min verden oplagt til tværfagligt sam-
arbejde. Samarbejde, kvalitet og fagligt højt niveau kræver det mange af os oplever
ikke at have nok af: tid. Her håber vi i redaktionen at I, kære kollegaer, kan fi nde
inspiration og færdige forløb, som I kan bruge. Vi har derfor brug for jer til at være
kritiske, så vi gør bladet bedre. Det er jeres forening. Gør brug af den.

Er du ikke medlem af foreningen eller har ikke abonnement på bladet, så kan du melde 
dig eller din skole til på fysik-kemi.dk. http://fysik-kemi.dk/medlem/indmeldelse

Anders Artmann 
Natur/teknologi-redaktør
anders@fysik-kemi.dk

     VELKOMMEN INDENFOR I NATUR/TEKNOLOGI-SEKTIONEN ➤
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IBSE er en forkortelse for Inquiry Based 
Science Education og er på dansk oftest 
blevet oversat til Undersøgelsesbaseret 
naturfagsundervisning. Dog har Inquiry-
begrebets betydning og forståelse væ-
ret genstand for en del diskussion her 
til lands. Engelske didaktikere forklarer 
begrebet Inquiry: at undersøge ved at 
stille spørgsmål. Hvilket vil sige at en IBSE 
didaktik i naturfagsundervisningen som 
udgangspunkt arbejder med elevernes 
spørgsmål og undren.

IBSE er mere end en metode. Det er en 
tilgang til undervisningen, som gør brug 
af mange forskellige metoder herunder 
observation, gruppearbejde, fremlæg-
gelse, modellering, eksperimentelt ar-
bejde, refl ektion osv.

IBSE kan være en rigtig god tilgang til de 
nye Forenklede Fælles Mål for natur/tek-
nologi, specielt ligger det lige til højrebe-
net at arbejde med kompetenceområdet 
undersøgelse (det skal dog pointeres, at 
man ved at bruge en IBSE tilgang arbej-
der med alle kompetenceområder).

De nye Forenklede Fælles Mål har fokus 
på, at eleverne lærer at arbejde med un-
dersøgelser ud fra deres egne (og andres) 
spørgsmål og forventninger, som skal 
lede frem til en begyndende hypotese-
dannelse i 5.-6. kl.

Hvordan bruger vi så IBSE i 
praksis? 

Igennem vores praksisarbejde med IBSE 
har vi udviklet følgende model som et di-
daktisk værktøj til planlægning af under-
visningen. Modellen tager udgangspunkt 

i en naturvidenskabelig arbejdsmetode 
og består af 8 punkter. I det følgende 
vil jeg beskrive et undervisningsforløb 
omkring lys i en 6. kl. med udgangspunkt 
i modellen.

Klassen gennemførte systematiske un-
dersøgelser af lys for at opnå viden om 
egenskaber ved lys. Dette emne kan man 
også fi nt arbejde med i 3.-4. klasse, hvor 
man under emnet Vand, luft og vejr 
skal arbejde med at 
- eleven kan udføre enkle undersøgelser 

om lys og atmosfærisk luft

- eleven har viden om egenskaber ved 
lys og atmosfærisk luft

Eller i 5.-6. klasse, hvor man under em-
net Stof og energi skal arbejde med at

- eleven kan gennemføre undersøgelser 
af energiformer

- eleven har viden om energiformer

Spørgsmålsfremmende lærings-
miljø (punkt 1)

Dette er for en IBSE tilgang ”hjertet” i 
lærerens planlægning. Det er her, elevens 
spørgelyst og undren skal ”vækkes”, men 
samtidig skal vi som lærere sikre, at der 
holdes fokus på læringsmålene i forhold 
til undervisningen. Vi har i dette forløb 
valgt at tage afsæt i en Grubletegning 
om lys og prismer.

Formulering af spørgsmål 
(punkt 2)

Med udgangspunkt i ”Concept Cartoon” 
diskuterer eleverne gruppevis hvilke un-
dersøgelsesspørgsmål de kan komme på 
ud fra deres undren. Lærerens rolle er i 

Hvad er IBSE-metoden?
- Og hvordan kan den bruges som et didaktisk værktøj i
natur/teknologi-undervisningen?

Af Claus Auning, UC Syddanmark

FAKTAFAKTAGRUBLETEGNINGER
Concept Cartoons – eller på dansk: grubletegninger – er tegninger, som anskuelig-
gør dagligdags naturvidenskabelige fænomener. 
Tegningerne skal vække interesse, skabe dis-
kussioner og stimulere eleverne til naturvi-
denskabeligt ræsonnement.
På tegningerne er nogle børn samlet om-
kring et naturvidenskabeligt fænomen. Et 
af børnene stiller spørgsmål eller proble-
matiserer en hændelse. De andre børn kom-
menterer spørgsmålet med hver deres idé. 
Tegningerne har ikke nødvendigvis ét rigtigt 
svar. I fl ere tilfælde bliver det eneste fornuf-
tige svar: "Det afhænger af...". Grubletegning om ”Lys og prismer”.
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denne fase at sikre sig, at eleverne ikke 
på forhånd kender svaret på de spørgs-
mål, de stiller. Dette kan lyde banalt, men 
både børn og voksne vil gerne undgå 
at lave fejl. Det kan være en god ide, 
at have gjort sig overvejelser omkring 
materialevalg og lagt disse frem. På den 
måde skabes fokus, og gør det nemmere 
for eleverne at fi nde ud af, hvad de vil 
undersøge.

Det er en god ide at støtte eleverne i de-
res arbejdsproces. Få elevene til at ned-
skrive, fi lme, lydoptage spørgsmålene for 
derved at fastholde deres begyndende 
hypotesedannelse. Vi bruger i denne fase 
en række opmærksomhedsskabende 
spørgsmål, der kan hjælpe eleverne med 
til sidst at formulere deres egne spørgs-
mål. Støtteformuleringer, som ”Kan man 
mon…?”; ”Gad vide om…”; ”Hvad sker 
der hvis…?”, kan guide dem gennem 
faserne i en systematisk undersøgelse 
og hjælper dem med at fastholde deres 
overvejelser undervejs i processen. 

Gruppen på billedet har en hypotese om, 
at hvis man tager et rødt og et blåt fi lter 
foran en lommelygte, vil man få lilla lys, 
hvilket vi som lærer jo godt ved ikke er 
tilfældet. Det er her, man som lærer skal 
”sidde på hænderne” og understøtte 
gruppens videre proces.

Hypotesedannelse og
Diskussion af testdesign
(punkt 3 og 4)

I denne fase skal grupperne udvælge de 
spørgsmål, som de ønsker at undersøge 
- gerne med en begrundelse for, hvor-
for deres hypotese er rigtig. I eksemplet 

med vores gruppe fra før lyder hypote-
sen ”vi tror, at hvis vi tager et rødt og et 
blåt fi lter foran en lommelygte, så får 
vi lilla lys, fordi hvis vi tager blå og rød 
maling og blander sammen så får vi jo 
lilla”. Hypotesen kan også fremlægges 
for resten af klassen, hvor man kan dis-
kutere argumentationen for hypotesen. 
Ligeledes kan man diskutere testdesign 
(punkt 4 i cirklen). Dette er især vigtigt, 
hvis klassen arbejder med samme hypo-
tese. Eksempelvis hvis en klasse arbejder 
med at designe vindmålere, kan det være 
en ide at bygge en slags teststation, så 
gruppernes vindmålere bliver testet på 
samme måde. Dette øger den videnska-
belig bevidsthed hos eleverne og giver 
dem mulighed for at sammenligne data. 

Undersøgelse/eksperimenter 
og validering/falsifi cering af 
data (punkt 5 og 6)

I undersøgelsesfasen skal gruppens hy-
poteser testes/undersøges og derefter 
valideres/falsifi ceres. Som lærer skal vi 
være opmærksomme på, at eleverne 
gerne vil have, at deres hypotese skal 
være rigtig.

I eksemplet nedenfor er gruppens hy-
potese ”hvis man lyser hvidt lys igennem 
fl ere farvede fi ltre, så får man regnbue-
farver (det synlige lysspektrum)”. Som 
man kan se på billedet lykkes det for 
gruppen, men kun ved at holde fi ltrene 
som en vifte. Men de sender altså ikke 
lyset igennem fl ere fi ltre ad gangen. 

I eksemplet er et af lærerens tegn på ele-
vens læring: ”Eleven kan vise og beskrive 
hvad der sker, når lys sendes igennem 
fl ere farvede fi ltre”. For at gøre eleverne 
opmærksomme på deres eksperiment 
stiller læreren spørgsmål f.eks. om grup-
pen har fulgt deres undersøgelsesdesign. 
Vi er, udover at være opmærksom på 
vores tegn for læring, undersøgende 
sammen med eleverne: at få eleverne til 
at vise og beskrive deres undersøgelse, 
støtte med opmærksomhedsspørgsmål, 
stille modspørgsmål og hjælpe med at 
sætte ord på det, som eleverne observe-
rer. I dette eksempel kan læreren hjælpe 
gruppen ved at stille opmærksomheds-
spørgsmålet ”lyser I igennem alle tre fi ltre 
på en gang?”

Opsamling/konklusion og nye 
spørgsmål (punkt 7 og 8)

Det er nu tid til at få opsamlet grup-
pernes undersøgelser. Dette gøres med 

udgangspunkt i gruppernes hypotese. 
Det kan være givtigt at lade grupperne 
fremlægge deres nyerhvervede ”ekspert-
viden” gerne ved at demonstrere deres 
forsøg. Det er også i denne fase, at vi 
tager ”concept cartoon” frem igen og 
kigger på, hvad vi troede var rigtigt, før 
vi startede undersøgelserne, og hvad vi 
ved nu. Vi kan også vurdere om lærings-
målene er nået.

Som afslutning diskuteres hvilke nye 
spørgsmål der er opstået ved arbejdet 
med undersøgelserne. Det kan både 
være nye undersøgelsesspørgsmål som 
”vi har lagt mærke til, at alle lommer-
lygter ikke lyser lige kraftigt hvordan 
kan man måle lysstyrke”. Det kan også 
være, at eleverne har mere teoretiske 
spørgsmål som ”hvorfor er det, at vi kan 
få hvidt lys ved at blande rødt, blåt, og 
grønt lys”. I denne fase kobles den fag-
lige viden på. Her er samtalen central for 
brugen af de faglige begreber, både når 
eleverne skal lære om og forstå natur-
faglige fænomener.

Så hvad er IBSE-metoden, og hvordan 
kan den bruges som et didaktisk værktøj 
i natur/teknologi-undervisningen? IBSE 
tilgangen i natur/teknologi har nogle 
klare fordele, når vi arbejder med ele-
vernes naturfaglige kompetencer. Ved 
at tage udgangspunkt i elevernes egne 
spørgsmål og undren, kan vi motivere 
eleverne til at undersøge og eksperi-
mentere, derved tager eleverne med-
ejerskab over deres læring. Den syste-
matiske tilgang til undersøgelsen giver 
en klar struktur til undervisningen, hvor 
eleverne har mulighed for selv at arbejde. 
Hvis I har fået lyst til at læse mere om til-
gangen vil jeg henvise til hæftet ”Inquiry 
i naturfagsundervisningen”, som kan 
hentes på nettet: http://ntsnet.dk/si-
tes/default/fi les/Inquiry%20i%20
naturfagsundervisningen.pdf
Harlen, W, Guldager, I, Auning, C, (2012) 
Inquiry i naturfagsundervisningen.
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"Rust er som mug"
Elevers hverdagsforståelser af visse natur-
fænomener kan være særdeles mangfol-
dige. Det måtte jeg sande, da jeg gen-
nemførte et n/t-forløb om rust for nylig. 
Det var spændende at høre eleverne for-
holde sig til, om rust "smitter", at det 
"breder sig som lige som mug", at "det 
ruster hurtigere i sand" eller at "vand 
fjerner rusten".

Jeg har tidligere undervist udskolings-
klasser i korrosion med udgangspunkt 
i Ny Prisma 9's udmærkede afsnit om 
emnet. Det har været ret traditionel un-
dervisning med kort gennemgang af de 
centrale processer og to enkle øvelser 
med korrosionshastighed og korrosions-
beskyttelse og til sidst en kort opsam-
ling. Et typisk deduktivt forløb som man 
tyer til, når forberedelsestiden er den 
knappe faktor. Men inspireret af et lig-
nende forløb med grubletegninger, be-
sluttede jeg mig for at forsøge at bygge 
et forløb op omkring elevernes egne 
hverdagsforståelser med udgangspunkt 
i en grubletegning.

IBSE og grubletegninger

IBSE er, kort fortalt, en undervisningstil-
gang som lægger stor vægt på, at ele-
verne konstruerer deres forståelse ved 
at refl ektere over, hvad de undersøger, 
fordi de selv er med til at designe under-
søgelsen. IBSE er en forkortelse af det 
engelske udtryk ”Inquiry based science 
education”. Det kan oversættes til en un-
dersøgende tilgang til det, som eleverne 
skal undersøge.

Grubletegninger er (også kaldet 
Concept Cartoons) er udviklet af de en-
gelske forskere Brenda Keogh og Stuart 
Naylor. Disse tegninger er et glimrende 
udgangspunkt for et IBSE-forløb. 

Grubletegningerne præsenterer ele-
verne for modstridende påstande om 
et naturfagligt fænomen eller sammen-
hæng, og stimulerer dermed eleverne til 
både at diskutere, hvilke påstande der 
er den bedste forklaring og at komme 
med deres eget bud på, hvordan tin-
gene hænger sammen. De hypoteser ele-
verne på den måde kommer med, skal 
de skrive ned, hvorefter de selv opstiller 
nogle eksperimenter som be- eller af-
kræfter hypoteserne. Når resultaterne 
af eksperimenterne foreligger, diskuterer 
eleverne, hvad de kan konkludere ud af 
resultaterne, hvilke fejlkilder der evt. kan 
være og hvilke nye hypoteser, der så kan 
opstilles.
Altså:
1. Eleverne diskuterer en grubletegning.
2. De skriver alle deres hypoteser ned, 

uden at sortere eller censurere dem, 
som en brainstorm.

3. Gruppen beslutter hvilke hypoteser, 
de vil have be- eller afkræftet.

4. Gruppen diskuterer, beslutter og skit-
serer deres egne eksperimenter.

5. Eksperimenterne gennemføres.
6. Resultaterne vurderes og der kon-

kluderes.
7. På baggrund af den nye viden kan

eleverne opstille nye hypoteser og 
starte processen forfra.

Undervisningsforløbet

Jeg startede den første lektion med at 
udlevere grubletegningen om rust (fi g. 1).
Eleverne blev bedt om at forholde sig 
til udsagnene, at de selv gerne måtte 
komme med fl ere. I hver gruppe ud-
nævnte jeg en 'sekretær' til at skrive alle 
hypoteser ned, uanset deres mening om 
dem.

Rust på mellemtrinnet
- et IBSE-forløb om korrosion

Af Allan Sørensen, lærer og naturfagskoordinator, Holstebro kommune

I denne artikel kan du læse om, hvordan elever lærer noget om rust i et undersøgelsesbaseret 
undervisningsforløb til natur/teknologi til mellemtrinnet. Grubletegninger bruges til at stimu-
lere eleverne til både at diskutere, hvilke påstande der er den bedste forklaring og at komme 
med deres eget bud på, hvordan tingene hænger sammen.

Figur 1 Grubletegningen om rust.
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Grupperne blev nu bedt om at udvælge 
tre af deres hypoteser, som de efter-
følgende skulle opstille eksperimenter 
til. Eleverne valgte eksperimenter, som 
jeg aldrig havde drømt om kunne være 
interessante. Jeg havde måske udvalgt 
eksperimenter, som ville påvise salts ind-
fl ydelse på korrosionshastigheden, og 
eleven havde sikkert også forstået det, 
men eleven ville aldrig have fået svar på 
sin uudtalte hypotese om, at tilstedevæ-
relsen af sands betydning for samme. 
Men ved at bruge grubletegningen 
kommer undervisningen automatisk til 
at tage udgangspunkt i deres egne hver-
dagsforestillinger! Og der kan ikke være 
noget bedre sted at starte!

Lærerens rolle

I et forløb som dette er lærerrollen væ-
sentlig anderledes end i den traditionelle 
deduktive undervisning. Man skal som 
lærer være indstillet på at have mindre 
kontrol med alt, hvad der foregår og i 
højere grad være guide og vejleder. Man 
skal holde fast i, at man nu kun er pro-
ceskonsulent og eleverne selv bestem-
mer, hvad der skal undersøges og hvor-
dan. Desuden må man ikke svare direkte 
på alle de spørgsmål som elever stiller. 

De skal fi nde svarene på deres spørgsmål 
gennem deres undersøgelser. 

Især i den fase, hvor eleverne skit-
serer og opstiller deres eksperimenter, 
har læreren en vigtig rolle. Eleverne har 
ofte brug for hjælp til at opstille ekspe-
rimenter som kun tester én ting/varia-
bel af gangen. Eleverne skal huskes på 
'alt andet lige' tankegangen, som er en 
grundsten i naturvidenskabeligt arbejde. 
Det handler om, fra forsøg til forsøg, kun 
at ændre et enkelt forhold af gangen, for 
at vide, hvad der gør en forskel.

I den afsluttende fase, hvor eleverne 
vurderer og konkluderer skal man som 
lærer hjælpe eleverne til at være selvkri-
tiske. Jeg har fl ere gange oplevet ele-
ver være så begejstrede over at kunne 
bekræfte en af deres egne hypoteser, 
at de glemmer at være kritiske overfor 

fejlkilder. Her kan læreren ofte være 
den bedste hjælp ved at stille de rigtige 
spørgsmål, som fx "hvad kan ellers have 
haft indfl ydelse på resultatet?"

Ståluld i stedet for jernsøm

Af mangel på ubehandlede jern-
søm brugte vi ståluld til forsøgene. 
Eksperimenterne blev stillet i et skab i 
en uge, hvorefter vi tog dem frem igen. 
Eleverne skrev deres konklusioner ned i 
deres hæfte og præsenterede dem for 
hinanden. Det sidste gav anledning til, 
at eleverne blev mødt at en del 'sund 
skepsis' fra de andre grupper og førte 
til en interessant diskussion om, hvornår 
vi 'ved' noget.

Jeg har kolleger, der er utrygge ved at 
lade eleverne eksperimentere sig frem til 
en konklusion, som beskrevet ovenfor. 
Den typiske indvending er "hvad nu hvis 
eleverne fi nder ud af noget forkert?"...

Det kan de heldigvis ikke! Eleverne 
kan naturligvis konkludere noget forkert 
eller de kan overse fejlkilder i deres eks-
perimenter, på samme måde som selv 
de fremmeste forskere i verden nogen 
gange kan konkludere forkert, når de 
betræder uberørt land og skal forsøge 
at konkludere noget på baggrund af få 
undersøgelser. 

Det kan være en vigtig lærdom for 
elever at forstå, at det er en af naturvi-
denskabens præmisser, at vores viden 
konstant må tages op til revision, når 
nye undersøgelser og eksperimenter 
foretages.

LINKS TIL GRUBLETEGNINGER
DANSK:
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/fi les/
fi les/concept_cartoons_vejledning.pdf

NORSK:
http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1250350

Figur 3 Et simpelt eksperiment med syre 
og base. Resultat efter en uge.

Figur 4  En anden gruppes eksperimen-
ter...

Figur 5 ...og resultaterne.

Figur 2 En gruppes hypoteser.
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GRATIS undervisningsmaterialer og inspiration 
til din UNDERVISNING

Af Anders Artmann

Nogle gange savner man inspiration til et nyt forløb i n/t, andre
gange savner man tid til forberedelse. Herunder har vi forsøgt
at samle nogle af de netsteder, hvor der ligger gratis under-
visningsmaterialer.

NATURPORTEN
Mangler du lige et kopiark om dyr eller planter 
så prøv naturportens aktivitetsark. Der er ark 
for både indskoling og mellemtrin, som er ind-
delt i forskellige typer (fx Krydsord, Mal og 
Gæt, Kender du og Skriv om). Man kan også 
vælge efter emne. Alle skoler, der har aftale 
med Copydan kan bruge og printe fra siden. 
www.naturporten.dk

DINOSAURER

Geocenter Møns Klint står bag hjemmesiden 
danskedinosaurer.dk, der er blevet til i anled-
ningen af dinosaurekspeditionen til Grønland 
i 2012 og efterfølgende udstilling om dino-
saurer på Geo-Centret i 2013. Der er en række 
artikler og opgaver primært rettet mod 6. og 
7. klasse, men fl ere af opgaverne kan også 
benyttes til yngre elever.
www.danskedinosaurer.dk

MÅRSLET KOSMETIK SAMT SLIK OG 
SJOV
Ole Haubo Christensen står blandt andet bag 
en klassiker: ”Mårslet Kosmetiklaboratorium – 
Mårslet Slik og Sjov”. Hæftet er nok bedst fra 
6. klasse og opefter, men lærervejledningen 
til Natur/teknik-Tak for første og anden klasse 
har fl ere ideer til praktisk arbejde.
http://www.hauboundervisning.dk/
wer/index.php?gratis-materialer,19
 
SKOVEN I SKOLEN
En personlig favorit, som har samlet en 
mængde gode udeaktiviteter og forsøg for 
alle aldre. Vil man fl ytte undervisningen uden-
for, er der helt sikkert ideer at hente her.
http://www.skoven-i-skolen.dk/

KIG PÅ FASANEN
Danmarks Jægerforbund har dels et emne-
hæfte om fasanen for tredje til sjette klasse, 
dels et forløb hvor man skal fi nde fasanens 
tænder. Godt udgangspunkt hvis man al-
ligevel har nogle fasaner liggende og vil dis-
sekere dem.

Find fasanens tænder: http://www.
nordichunters.org/Find-fasanens-
t%C3%A6nder.1397.aspx
Temahæfte om fasanen: http://www.ja-
egerforbundet.dk/media/1964/fasan-
bog-undervisning.pdf

GPS I UNDERVISNINGEN

Mangler du viden eller inspiration til et for-
løb med GPS eller geocaching, så er GPS i 
Undervisningen (giu) et godt bud. Under ”UV-
materialer” er der fl ere tværfaglige forløb for 
fjerde til sjette klasse.
http://giu.dk/index.htm

AHORN.DK
Ahorn Science Univers (ASU) er primært hen-
vendt til fysik/kemi, men har en del tekster 
om emner i fysik/kemi, som man kan blive 
klogere af. Undervisningsmaterialer fi nder 
man under ”Emner/uv-forløb” eller ”Ugens 
lyse ide”. Siden virker dog ikke til at være 
opdateret siden 2007. 
www.ahorn.dk

Linksamlinger og undervisningsideer:

NTSNET
Natur, Teknik og Sundhed (NTS) samler på 
undervisningsideer og forløb fra ind- og ud-
land. Klik på ”Forsøg og materialer”. De be-
skæftiger sig med både før- og grundskolen 
samt gymnasiale uddannelser.
www.ntsnet.dk

TESTOTEKET
Testoteket er en del af Dansk Naturviden-
skabsfestival, der fi nder sted hvert år i uge 39. 
Under ”Find forsøg” er der en søgemaskine, 
så det er muligt at sortere i de mange udfør-
ligt beskrevne forsøg. Testoteket er også en 
del af Danish Science Factory.
http://testoteket.danishsciencefactory.
dk/

Arbejdet med læringsmiljø og metoder 
kræver ofte en fagdidaktisk indføring, 
som ikke alle har haft mulighed for at 
få. Men også de mere erfarne kan der 
være ny inspiration i at arbejde med 
nye metoder.
Kata Fonden er en almennyttig fond 
med det formål at fremme ny viden om 
læring. De har blandt andet stået bag 
en række hjemmesider, der kan give en 
hjælpende hånd til naturfagslærere:

BLIV KLOG
Alinea står for siden der kan hjælpe under-
visere med teori, metoder og redskaber. 
Hvis man mangler indblik i Innovation og 
Entreprenørskab eller Flipped learning, så 
kan det være et sted at starte.
www.blivklog.dk

KLOG PÅ NATURFAG
Egentlig er det et efteruddannelsesforløb
for den, der gerne vil udvikle sine undervis-
ningskompetencer i natur/teknologi. Der er 
en række ideer til at arbejde med metode, 
sprog/begreber, læringsmiljø og målstyret 
undervisning. De konkrete materiale fungerer 
muligvis bedst hvis man arbejder sammen om 
dem – fx i sit fagteam. 
www.klogpaanaturfag.dk

GOD TIL NATURFAG
Her kan man fi nde færdige kemi-forløb for 0. 
til sjette klasse. I de mindste klasser skal man 
nok regne med at hjælpe med de skriftlige 
besvarelser, hvis det overlades til eleverne. Der 
er færdige forløb med emnerne: Kemi for de 
yngste, Tag skraldet, På jagt efter grundstof-
fer, Madkemi og De fi re elementer.
www.godtilnaturfag.dk

NY NATURFAG
Blandt andet om indretning af naturfagslo-
kaler. Fint med en hjælp til processen og den 
må til – uanset økonomien.
www.nynaturfag.dk

UNDERSØGELSESMETODER 
OG MODELLERING

Endnu en personlig favorit er Experimen-
tariums MetodeLab fra 2008, som på en 
simpel måde introducerer til den naturviden-
skabelige arbejdsmetode. Der kan hentes 6 af 
8 kapitler på hjemmesiden, og der er simple 
forsøg at starte på. 
http://www.metodelab.dk/index.php
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Oversat af Anders Artmann

HVOR MEGET VAND KAN HYDROGEL OPTAGE?

ELEVERNE ARBEJDER MED:
- At observere, måle og notere hvor meget fl ydende vand hydrogel kan absorbere
- Beregne den gennemsnitlige mængde vand som hydrogel kan indeholde
- Sammenligne og analysere data med andres resultater (evt. via hjemmesiden http://rsc.li/ge-water)

MATERIALER:
- Hydrogel: En prøve på 10 cm x 10 cm af et stykke ble per eksperiment – samt en ekstra til kon-

trolforsøg. Bleer til større børn fungerer bedst.
- Et 10 cm x 10 cm stykke stof (håndklæde eller lignende) per eksperiment
- Måleglas eller -bægre (50 ml og 1000 ml)
- Plastikbakker eller bokse til opbevaring af prøver
- En 1000 ml skål til kontrolforsøg
- En si
- Vand

ORGANISERING:
Del klassen i mindre grupper, så fl ere elever kan være aktive, og man opnår fl ere testresultater, der kan sammenlignes. Vær op-
mærksom når bleerne klippes i stykker, da hydrogelen let kan gå tabt og derved påvirke testresultaterne. Gem evt. et stykke som 
eleverne kan undersøge inden forsøgene. Hvis man hælder for meget vand på en prøve, hældes vandet blot tilbage i målebægret.
Fremgangsmåde:
1. Lav et kontrolforsøg. Læg hydrogelprøven i en skål og hæld vand på (1000 ml). Vent minimum 30 minutter til prøven er fuld-

stændigt mættet med vand. Hæld vandet fra skålen gennem en si (eller gennem fi ngrene) og mål mængden. Forskellen mellem 
de oprindelige 1000 ml og den afsluttende måling er lig med mængden af vand som hydrogelen kan absorbere. Noter resultatet 
i tabellen.

2. Placer stoffet (håndklædet) i plastikbakken
3. Hæld gradvis 50 ml vand på midten af stoffet indtil det er helt mættet med vand. Noter mængden af vand undervejs. Når vandet 

viser sig langs prøvens kant, kan den ikke indeholde mere.
4. Hvis du mener prøven er mættet: vent 60 sekunder og se om du kan tilføre mere vand. Hvis man har tilført for meget vand kan 

det overskydende måles og trækkes fra testresultatet.
5. Noter hvor meget vand (ml) stofprøven kan indeholde i tabellen.
6. Ud fra ovenstående undersøgelse laver man en forudsigelse om mængden af vand hydrogelprøven vil kunne indeholde. Noter 

dette i tabellen.
7. Gentag trin 3 til 5 med hydrogelprøven.

DOWNLOAD KOPIARK TIL ELEVERNE HER:
http://fysik-kemi.dk/images/fysik-kemi/2015/Elevark_hydrogel_endelig.pdf

SPØRGSMÅL TIL ELEVERNE:
Hvorfor er det vigtigt at ble- og stofprøver er af samme størrelse?
Hvor stor forskel er der på mængden af vand som hydrogelen absorberede og på jeres gæt?
Hvor meget vand kan en hel ble absorbere?
Sammenlign jeres resultater med andres undersøgelser. Hvis der er forskel, hvorfor?

OPFØLGNING OG IDEER:
1. I det engelske undervisningsmateriale kan man fi nde to forsøg, der bygger videre på ovenstående. Forsøg nr. to undersøger hvor 

hurtigt hydrogel kan absorbere vand og forsøg tre, hvordan man kan genvinde vand fra hydrogel.
2. Forsøget kan udvides med undersøgelse af forskellige typer bleer. 
3. Hvad er bedst: Hydrogel-bleer eller stofbleer? Absorbering af væske er en ting, men hvad med miljømæssige konsekvenser, pris 

og evt. andre faktorer eleverne kan komme på?
4. Brug forskellige materialer til at designe en ble. Hvis man bruger hydrogel skal man være opmærksom på eventuelle risici ved 

brug. Et spørgsmål til overvejelse: Hvordan sikrer man hydrogelen fordeles jævnt i bleen?
5. Kæd forsøget sammen med vandets kredsløb. Hvor ender vandet fra hydrogelen?
6. Brug hjemmesiden http://rsc.li/ge-water til at få ideer og forsøg. Hele undervisningsmaterialet kan også hentes herfra. 

Hydrogel-eksperimentet er lanceret som et global eksperiment af Royal Society of Chemistry.

FA
K

TA
FA

K
TA

De fl este bleer indeholder hydrogel på grund af deres design til at absorbere væske. Men forskellige lande bruger forskellige 
typer bleer, som kan indeholde forskellige typer af hydrogels, forskellige mængder eller slet ingen hydrogel.
Hydrogel er en superabsorberende polymer og det kemiske navn er natrium polyacrylat. Stoffet fungerer via osmose og man 
kan således trække vandet ud af polymeren igen ved at ændre det osmotiske forhold – fx ved at tilsætte salt.

 

Hvor meget vand kan hydrogel optage? 
Materialer: 

- En prøve på 10 cm x 10 cm af et stykke ble 

- Et 10 cm x 10 cm stykke stof 
- Måleglas eller -bægre (50 mL) 

- Plastikbakke eller boks til opbevaring af prøver 

- En si 
- Vand 

 

Fremgangsmåde: 
1. Placer stoffet (håndklædet) i plastikbakken 

2. Hæld gradvis 50 mL vand på midten af stoffet indtil det er helt mættet med vand. Noter mængden 

af vand undervejs. Når vandet viser sig langs stoffets kant, så er det mættet. 

3. Hvis du mener prøven er mættet: vent 60 sekunder og se om du kan tilføre mere vand. Hvis man 

har tilført for meget vand, kan det overskydende måles og trækkes fra testresultatet. 

4. Noter hvor meget vand (mL) stofprøven kan indeholde i tabellen. 

5. Ud fra ovenstående undersøgelse laver man en forudsigelse om mængden af vand hydrogelprøven 

vil kunne indeholde. Noter dette herunder. 

6. Tøm bakken og gentag trin 1 til 4 med hydrogelprøven. 

 

Resultater: 
Dit/jeres bud på hvor meget vand ble-prøven kan indeholde (mL): _________________________________ 

Gruppe Stof-prøve Total mængde vand i mL Ble-prøve 
Total mængde vand i mL 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

9 
 

 

10 
 

 

 

Total mængde vand i kontrolforsøg (mL): ______________________________________________________ 
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Skadestatistik fra sidste års 
nytår
Tallene er fra Ulykkes Analyse Gruppen, 
ortopædkirurgisk afdeling ved OUH 
Odense Universitetshospital:

Antallet af fyrværkeriskader i nytåret 
2014-2015 i hele Danmark var betydeligt 
højere end de seneste fem år. Fraset de 
3 tragiske ulykker med dødelig udgang 
var antal alvorlige skader kun let forhøjet 
fra sidste nytår.

Der var mindst 37 alvorlige skader, 
hvoraf 9 ved brug af batterier, 11 ved 
raketter, 2 efter heksehyl og 7 ved romer-
lys, samt 8 ved ulovligt fyrværkeri. Det er 
mænd og drenge, der får alvorlige skader 
(35 af 37 skader) og tre fjerdedele har 
selv antændt fyrværkeriet. Halvdelen af 
de alvorlige skader skete for mænd over 
35 og en tredjedel for mænd i 18-25 års 
alderen. Cirka en tredjedel pådrog sig en 
håndskade, knap en tredjedel brandsår 
og knap en femtedel øjenskader, en del 
havde skader fl ere steder. En fjerdedel af 
de tilskadekomne havde briller på, uan-
set om de tændte selv eller var tilskuere. 
Kun én person af de 37 med alvorlige 
skader havde briller på. Kun 7 af de 56 
med skader nær eller i øjne havde bril-
ler på. Skaderne viser, at al fyrværkeri 
er farligt, at det ulovlige er livsfarligt og 
kan medføre varige men, samt at alle skal 
sørge for at anvende sikkerhedsbriller, 
antænde korrekt, overholde sikkerheds-
afstand og i øvrigt følge instruktionerne 
på fyrværkeriet.

Fyrværkeridemonstrationer har 
stor effekt

I 18 kommuner kan man få en fyrvær-
keridemonstration ud til 5. klasser. Læs 
mere her og se om din kommune tilbyder 
en 1-1 påvirkning, der forebygger skader 
med fyrværkeri:
http://fyrvaerkeri.dk/aarets-fyrva-
erkerikampagne/fyrvaerkeridemon-
strationer#.VlIwg3Yvcgs

 
Læs på side 31 i bladet, hvordan ele-
verne på computer kan arbejde med en 
fyrværkeri-simulator.

FyrværkerikampagnenFyrværkerikampagnen
20152015

Af Kim Christiansen

Vi står foran fyrværkerisæsonen. Lad os se tilbage på skaderne fra nytårsskyts fra sidste nytår

Skyd en fi lm
Fyrværkerikampagnen 2015 – Raket-
videnskab er som de sidste par år et 
projekt, hvor eleverne skal Skyde en fi lm.

På http://fyrvaerkeri.dk/aarets-
fyrvaerkerikampagne#.VlIwSnYvcgs 
beskrives det således:

Raketvidenskab er et undervisnings-
forløb, der er udviklet i samarbejde 
med lærere og indeholder digitale 
elementer, fi lm og lidt X-faktor.
Titlen er Raketvidenskab fordi kam-
pagnen kombinerer nytårsløjer med 
ny viden og det at skabe en fi lm. Og 
så rummer titlen en afvæbnende 
ironi: Det er netop ikke raketviden-
skab at fyre den sikkert af!

Konceptet består af 3 dele:
• Introduktion og lærervejledning
• Undervisningsmateriale til eleverne
• Bilag til undervisningsmaterialet

Kampagnefi lm skal være uploadet d. 
11. december, hvis de skal være med i 
konkurrencen.
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Bilens bevægelser tegnes
Brugerfl aden er simpel. Pilene frem og 
tilbage på bilen viser bevægelsen. Tastes 
et tal efter pilen kører pilen det indta-
stede tal i centimeter. Pilene til siden 
drejer bilen til siderne. Indtastes ikke et 
tal drejes bilen 90° til den ønskede side. 
Ønskes en anden vinkel indtastet antallet 
af grader. Ønskes der en gentagelse af 
kommandoer startes programmet med 
tasten Rpt [ og afsluttes med tasten ]. 
Programmet vises på displayet.
Sættes en tusch i hullet i midten tegnes 
bilens bevægelser. 

Se hvordan bilen programmeres til at 
tegne et kvadrat.

 

Mulighederne med ProBot

Når elever har fået indført, hvad en vinkel 
er, kan de bruge Pro-Bots.

Der kan eksperimenteres med kod-
ning, der tegner geometriske fi gurer som 
forskellige typer af trekanter og fi rkanter.

Som start kan eleverne indtaste pro-
grammer som ses på skrift og gætte på 

hvilken fi gur der tegnes, og dernæst selv 
programmere bevægelserne til en be-
stemt fi gur.

Hvordan kan store trykbogstaver teg-
nes og kan et hus tegnes med én lang 
streg?

Ved brug af repeat-kommandoer kan 
eleverne udfordres med geometriske 
mønstre eller stjerner.

Programmering med Pro-Bots

Af Kim Christiansen, C. la Cours skole, Randers

Pro-Bots kan benyttes hvis man ønsker, at programmering skal være hands-on. Pro-Bots er 
baseret på Logo programmering, og skildpadden er camoufl eret som en racerbil.

Indtastes programmet vil den røde streg 
blive gentaget én gang: bilen kører 3 cm 
frem – drejer vinkelret til højre – kører
7 cm frem – drejer vinkelret til højre.

FAKTAFAKTAPro-Bots kan købes på
http://www.inclusive.co.uk/pro-bot-p2504

1 stk. ca. kr 1000 – 6 stk. ca. kr 5000

Et sæt med 6 Pro-bots kan lånes hos VIA CfU samt UCC.

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=99872734&cfuid=1

16 siders pædagogisk vejledning med forskellige type opgaver
http://mitcfu.dk/pv/viacfu99872734-1.pdf

Anden inspiration:

Se videoklip fra Old Town Academy i San Diego, hvor eleverne udfordres 
i opgaver, hvor bilen programmeres til kun at vælte de grønne klodser. 
http://doc.terrapinlogo.com/doku.php/stories:old_town_academy
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TAG PÅ LÆRERIGE
RUMREJSER
PÅ OPDAGELSE I SOLSYSTEMET
HVER TORSDAG FOR 0. – 4. KLASSE

Kom med og mød dine nærmeste kosmiske naboer. Find ud af, 
hvem de er, hvor de er, og hvordan de påvirker hinanden. Find 
ud af, hvad der kendetegner en planet, en måne og en stjerne.

PÅ OPDAGELSE I MÆLKEVEJEN
HVER ONSDAG FOR 5. – 7. KLASSE

Kom med på opdagelse i vores samling af stjerner: Mælkevejen. 
Se, hvordan stjerner, planeter og solsystemer skabes. 
Hvordan startede det hele, og hvor er det på vej hen? 

PÅ OPDAGELSE I UNIVERSET
HVER TIRSDAG FOR 8. KLASSE – 1.G (FYSIK C)

Tag på en kosmisk rejse til kanten af det synlige univers. 
Lær om universets begyndelse og den kosmiske mikrobølge 
baggrundsstråling og lær om stjernernes dannelse, liv og død.

INTERESSERET?

fælles mål. Ring til os på +45 33 18 19 89 alle hverdage fra 
13:30-15:30 eller skriv til skole@tycho.dk. Husk at oplyse 
skolens navn, telefon og klassetrin. Vi glæder os til at se jer.

Læs mere på www.planetariet.dk/skoleservice/

SKOLEFOREDRAG, FILM OG ENTRÈ – KUN 50,- KR. PR. ELEV OG LÆRER

NU KUN

50,-
KR. PR. ELEV OG LÆRER

mailto:skole@tycho.dk
http://www.planetariet.dk/skoleservice/


16

“Jeg synes faktisk, det er ret så svært. Jeg 
skal undervise, som jeg plejer - det er det, 
færdigheds- og vidensmålene lægger op 
til - men jeg skal også undervise på en 
helt ny måde, nemlig det kompetence-
områderne lægger op til. Så nogle gange 
kan jeg gennemføre fysik/kemiundervis-
ningen med de forsøg og vejledninger, 
vi alle kender, og andre gange skal jeg 
gribe det an på en helt anden måde - 
eller hvad?”

Sagt af en fysik/kemilærer på en af NTS-
centerets temadage om kompetence-
områderne: Undersøgelse, modellering, 
perspektivering og kommunikation. Hans 
overvejelser deles formentlig af mange 
naturfagslærere. Svaret er, at hver eneste 
gang du underviser, skal du inddrage 
kompetenceområderne. Ikke alle fi re om-
råder hver gang, og ikke lige meget hver 
gang, men i naturfagsundervisningen 
skal elevernes naturfaglige kompetencer 
kontinuerligt opbygges. For eksempel når 
det gælder undervisningskompetencen 
skal eleverne i løbet af deres grundsko-
leforløb gå fra at kunne udføre enkle 
undersøgelser med brug af enkelt udstyr 
til at kunne konkludere og generalisere 
på baggrund af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde.

Kompetenceområderne er altså uaf-
hængige af de faglige overskrifter, du 
fi nder i “søjlerne” under færdigheds- 
og vidensmålene. Uanset om du un-
derviser i et forløb om “energiomsæt-
ning” eller om “Jorden og Universet”, 
skal du inddrage aktiviteter, der opbyg-
ger elevernes naturfaglige kompeten-
cer. Kompetenceområderne er i øvrigt 
fuldstændig ens formuleret for de tre 
udskolingsfag.

Brug et didaktisk koncept

Der er et utal af måder, du kan praktisere 
denne form for naturfagsundervisning 
på. En god og brugbar metode er at be-
nytte et af de didaktiske koncepter, der 
er udviklet til formålet. Er du natur/tek-
nologilærer, kan jeg varmt anbefale den 
norske Nysgerrigper-metode. Lægger du 
et undervisningsforløb ind i dette didak-
tiske koncept, lykkes du godt med at 
opbygge elevernes undersøgelseskom-
petence, og med lidt kreativitet kommer 
undervisningen også omkring modelle-
rings- og kommunikationskompetencen. 

I boks 1 herefter præsenteres undervis-
ningsforløbet “Rundt om Mælkebøtten”, 
som er udviklet til natur/teknologiunder-
visningen i en 4. klasse med udgangs-
punkt i Nysgerrigper-metoden.

Udvikl forløbet med udgangs-
punkt i ét kompetenceområde

Du kan også tage udgangspunkt i kun 
et af kompetenceområderne, når du 

tilrettelægger et undervisningsforløb. Du 
starter med at opsætte langsigtede kom-
petence-læringsmål for selve forløbet, og 
først derefter opsætter du færdigheds- 
og vidensmål og læringsmål for disse,
og endelig fi nder du på selve aktivi-
teterne.

I boks 2 præsenteres undervisnings-
forløbet “Vi undersøger kemisk in-
dustri”, der er udviklet som et fælles-
fagligt forløb til udskolingen. Forløbet 
tager udgangspunkt i kun et kompe-
tenceområde - undersøgelseskompeten-
cen. 

I bund og grund handler det om at kaste 
sig ud i det, så du bliver tryg ved én eller 
to måder at tilrettelægge undervisnin-
gen på. Dermed får du stille og roligt ind
under huden, at al naturfagsundervis-
ning skal sigte mod at opbygge elever-
nes naturfaglige kompetencer. Og når 
du kommer dertil, bliver det rigtig sjovt 
at være naturfagslærer - for eleverne
elsker det!

Kompetenceområderne
- undervisningsforløb i praksis

Mange er ved at have styr på, hvad der menes med de fi re naturfaglige kom-
petenceområder. Men hvordan kan vi i praksis tilrettelægge den daglige
undervisning, så elevernes naturfaglige kompetencer kontinuerligt opbygges?

Venligst udlånt fra “Guide til Fælles Mål i naturfag” af Christina Frausing Binau og Peter
Norrild).

Alt det, som eleven 
lærer i de tre år i
udskolingens natur-
fag, skal sigte mod,
at eleven tilegner
sig en bred natur-
faglig kompetence.

Af Lene Christensen, biolog og konsulent i NTS-centeret
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Rundt om mælkebøtten (natur/teknologi)

Forløbet er udviklet til en 4. klasse 
over 12 undervisningsgange à 2 
lektioner. Det afvikles i juni måned, 
hvor der er allerfl est mælkebøtter 
på marken. Forløbet er udviklet med 
udgangspunkt i undersøgelses- og 
modelleringskompetencerne, og det 
sættes ind i det didaktiske koncept 
“Nysgerrigper”.

Forløbet indledes med, at klassen ta-
ger på tur til den nærmeste mælke-
bøttemark. Eleverne skal lægge sig 
på marken, være stille i 15 minutter 
og bare ligge og undre sig over mæl-
kebøtten.  Ingen undringsspørgsmål 
er forkerte, og eleverne undrer sig 
over mange ting: ”Hvordan formerer 
den sig, hvordan vokser den, hvorfor 
er der mange mælkebøtter ét sted og ingen andre steder, hvor langt kan et ”faldskærmsfrø” fl yve, og hvorfor 
bliver pigerne gule, når drengene tværer en mælkebøtte ud i ansigtet på dem?”

Forløbet veksler mellem undervisning for hele klassen og klassen opdelt i hold. Vi kommer vidt omkring, tager på 
besøg på en planteskole og laver feltarbejde i naturen. Indimellem laver alle i klassen de samme undersøgelser 
for at træne færdigheder, andre gange arbejder eleverne i laboratoriehold med deres egne undringsspørgsmål 
og designer egne undersøgelser.

Der er taget udgangspunkt i følgende kompetencemålpar og formuleret tilhørende langsigtede kompetencelæringsmål:

Efterfølgende er der udpeget relevante færdigheds- og vidensmål under den faglige søjle “Naturen lokalt og glo-
balt”, for eksempel: Eleven kan undersøge planters tilpasninger til naturen og har viden om planters levesteder 
og livsbetingelser, og der er udviklet aktiviteter og læringsmål til disse. 

Du kan fi nde alle detaljer for undervisningsforløbet - herunder undervisningsplan, kompetenceområder, færdig-
heds- og vidensmål, læringsmål og aktiviteter - på Forløb: Rundt om mælkebøtten.

BOKS 1

Foto: Colourbox

Kompetenceområde Kompetencemålpar
Langsigtede 
kompetencelæringsmål

Undersøgelse Eleven kan opstille forvent-
ninger, der kan testes i
undersøgelser.
Eleven har viden om enkle
undersøgelsers mulighe-
der og begrænsninger.

Eleven kan formulere en for-
ventning og begyndende
hypotese og designe en under-
søgelse, der afprøver dette.

Modellering Eleven kan anvende enkle
modeller til at vise helheder
og detaljer.
Eleven har viden om model-
lers detaljeringsniveau.

Eleven kan illustrere sine under-
søgelsesresultater ved hjælp af
en model.
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BOKS 2
Vi undersøger kemisk industri (udskolingen fysik/kemi)

Kemisk industri skal i denne sammenhæng forstås som industri, der benytter 
kemiske processer til at fremstille produkter. At undersøge kemisk industri kan 
omfatte en bred vifte af industrier, for eksempel olie-, medicinal-, tekstil- og 
fødevareindustri. Gennem elevernes egne undersøgelser af den kemiske indu-
stri kommer de til at inddrage relevante undersøgelsesmetoder, og de arbejder 
med at afdække, hvilken betydning kemisk industri har for mennesker.
Forløbet er udviklet med udgangspunkt i undersøgelseskompetenceområdet.  
Eleverne bliver introduceret til en vifte af undersøgelsesmetoder, som de skal 
kunne udvælge, anvende og sætte i forbindelse med kemisk industri. Forløbet 
er fællesfagligt for fagene fysik/kemi, biologi og geografi , mens de konkrete 
aktiviteter tager udgangspunkt i fagspecifi kke færdigheds- og vidensmål for 
henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi . 

Formålet med forløbet er at lære eleverne, at de tre naturfag hver har nogle grundlæggende undersøgelsesme-
toder, som eleverne kan bruge, når de skal belyse forskellige naturfaglige problemstillinger, der går på tværs af 
naturfagene.

Forløbet har først en introduktionsfase, hvor den overordnede problemstilling om kemisk industris betydning for 
mennesker slås an, og hvor eleverne introduceres til en række forskellige undersøgelsesmetoder, som alle spiller 
en rolle i kemisk industri.
Dernæst er der en produktionsfase, hvor eleverne undersøger egne arbejdsspørgsmål, som er med til at belyse 
den overordnede problemstilling om kemisk industri. Der er fokus på to ting: Hvad kemisk industri betyder for 
mennesker, og hvilke undersøgelsesmetoder der er i spil.
Forløbet afsluttes med en formidlingsfase, hvor eleverne formidler resultatet af deres undersøgelse af 
arbejdsspørgsmålene.

Der er taget udgangspunkt i følgende kompetencemålpar og formuleret tilhørende langsigtede kompetencelæringsmål:

Efterfølgende er der udpeget relevante færdigheds- og vidensmål under faglige søjler i de tre naturfag, for ek-
sempel i fysik “Stof og stofkredsløb, fase 2”, og der er udviklet aktiviteter og læringsmål for dette. En aktivitet 
er eksempelvis “kvantitativ analyse, titrering af syre og base”, hvor læringsmålene er: ”Eleverne kan udføre en 
titrering, udvælge en egnet indikator til en aktuel titrering og forklare en titrering ud fra en titreringskurve”.

Du kan fi nde alle detaljer for undervisningsforløbene - herunder undervisningsplan, kompetenceområder, fær-
digheds- og vidensmål, læringsmål og aktiviteter - på Forløb: Kemisk industri.

Kompetenceområde Kompetencemålpar Langsigtede kompetencelæringsmål

Undersøgelse Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge
en afgrænset problemstilling med natur-
fagligt indhold.
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder og begrænsninger.
Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere
data fra egne og andres undersøgelser i
naturfag.
Eleven har viden om indsamling og valide-
ring af data.
Fase 3: Eleven kan konkludere og generali-
sere på baggrund af eget og andres prak-
tiske og undersøgende arbejde.
Eleven har viden om kriterier for evaluering
af undersøgelser i naturfag.

Eleverne kan kvalifi ceret udvælge
og anvende forskellige under-
søgelsesmetoder.

Eleverne kan undersøge kemisk
industri.

Foto: Colourbox
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Fredag den 25. september afholdte læ-
reruddannelsen i Silkeborg naturviden-
skabernes dag for fl ere skoler i Silkeborg 
kommune. Både årgange i indskolingen 
og udskolingen mødte forventnings-
fulde op til en dag fyldt med forskellige 
vilde workshops inden for naturfagene. 

Overskriften i år vidunderlige vilde ver-
den, skabte forskellige vilde events som 
en tur ud i rummet, brølet fra en løve, 
åbne grisehjerter, på tur i gamle dage til 
vulkaner I udbrud.

Dagen var planlagt efter tanken om at 
skabe nysgerrighed og bredde omkring, 
hvad naturfag også er.

Læringen var altså ikke det primære fo-
kus, men en sekundær gevinst. Formålet 
med dagen var at øge interessen for na-
turfag blandt folkeskoleelever i Silkeborg. 
De lærerstuderende arbejdede derfor ud 
fra at give eleverne en oplevelse, som de 
kan refl ektere over og trække på i senere 
undervisning.

To af underviserne fra læreruddan-
nelsen Silkeborg, der var med i plan-
lægningsgruppen omkring naturviden-
skabernes dag på læreruddannelsen 

Silkeborg, lagde begge vægt på tvær-
fagligheden inden for fagene. “Det, at de 
studerende skal arbejde tværfagligt på 
tværs af fagene, gør at de bliver skarpere 
på deres eget specifi kke fag, og hvad det 
rummer”. Netop tværfaglighed sætter 
krav til de studerende i deres didakti-
ske planlægning omkring en workshop. 

Fra start oplevede underviserne at den 
frie proces og kravet om tværfaglighed 
skabte kaos for de studerende, da de blev 
sat i grupper med andre de ikke kendte. 
“Det var dog dejligt at se, at selvom pro-
cessen fra start medførte kaos, endte det 
alligevel ud i mange forskellige struktu-
rerede workshops”.

De studerende selv ønskede i en eva-
luering at gentage succesen til næste 
år, når naturvidenskabsfestivalen igen 
åbner dørene op i uge 39 med en ny 
overskrift. Mange studerende kunne fi nt 
se, at denne dag skaber en læring og
et indblik i hvordan, man som færdig-
uddannet lærer kan skabe en tværfag-
lighed i naturfagene. Mon ikke lærerud-
dannelsen i Silkeborg gentager succesen 
og inviterer nye skoler på besøg i uge 39 
2016 til endnu en naturfagsfestival fyldt 
med spændende workshops?

Naturvidenskabsfestivalen
i den GULEGULE førertrøje

Af studerende ved VIA UC/Læreruddannelsen i Silkeborg Marianne Falkenberg, Susanne Kristensen, og Gitte Hagensen

Solen skinnede over den vidunderlige vilde verden på læreruddannelsen Silkeborg, hvor en tur ud i
rummet, brølet fra en løve og vulkaner i udbrud skabte nogle af rammerne for dagen.

Udskolingselever i gang med at lave et vul-
kanudbrud. Her undersøges levevilkårene 
for mennesket, der har bosat sig ved en 
vulkan. Gennem eksperimentet, opdagede 
eleverne, at naturen er uforudsigelig, og at 
mennesket ikke kan kontrollere et vulkan-
udbrud.

Elever fra indskolingen i gang med at undersøge en ørred med fokus på at lokalisere svøm-
meblæren. I samme værksted skulle elever fra udskolingen gå mere i dybden og dissekere en 
ørred med henblik på lokalisering af hjertet.

"Dejligt at have tid til aktiviteter
og forsøg vi ikke altid har tid

til i dagligdagen"
- udtaler udskolingslærer fra Balleskolen

"De fagligt mindre stærke elever, 
har fået et løft i de praktiske

workshops"
- udtaler indskolingslærer fra Langsøskolen

"Eleverne har været nysgerrige
og interesseret. Vi skal helt

sikkert deltage igen"
- udtaler indskolingslærer fra Gjessø Skole

fysik•kemi   natur•teknologi december 2015 42. årgang nr. 5



20

Den amerikanske portal http://www.
teacherstryscience.org/da/lp har nu 
en håndfuld forløb oversat til dansk. 
Eleverne kan fx designe en biosfære
med planter og dyr, fremstille en robot-
arm, arbejde med livscyklusvurderinger
af produkter og få indsigt i affaldssorte-
ring.

Universielle
undervisningsforløb

Michaela Labriole, der er projektansvar-
lig på science museet New York Hall of 
Science og har været med til at søsætte 
projektet, Teachers Try Science, fortæller: 
“Der er tusinder af undervisningsforløb 
på internettet. Teachers TryScience har 
samlet nogle af de bedste og hjælper 
lærerne med bruge dem effektivt i klas-
seværelset ved at give dem værktøjer. 
Vi mener, at projekterne er universelle, 
og det glæder os, at forløb nu er blevet 
oversat til dansk.”

Praktiske og fl erfaglige
projekter
Projekterne tager deres udgangspunkt 
i det entreprenante frem for fagene. 
Eleverne skal fx bruge hverdagsmateria-
ler til at konstruere en robotarm. På den 
måde arbejder eleverne som en ingeniør 
med forsøg på teknologiske løsninger på 
hverdagsproblemer. Projekterne øver kre-
ativitet, samarbejde, problemløsning og 
kritisk tænkning. Når eleverne opbygger 
en biosfære for dyr og planter, vurderer 
et produkts livscyclus eller sorterer affald 
er miljømæssige vurderinger i højsædet. 
Fokus på projekt frem for fag gør også, 
at mange af forløbene på Teachers Try 
Science er oplagte muligheder til at ar-
bejde med fællesfaglige fokusområder.

Rubrics til evaluering

Rubrics er en hjælpende hånd til lærere, 
der vil sætte individuelle mål for og i 
samarbejde med hver elev.

Af Naturvidenskabernes Hus

Prøv Teachers TryScience
Amerikansk portal med undervisningsforløb
- nu også for danske grundskolelærere

FAKTAFAKTAHVEM STÅR
BAG TEACHERS TRYSCIENCE
New York Hall of Science, 
TeachEngineering (et projekt
mellem fi re universiteter), the 
American Society for Engineering 
Education, the National Board 
for Professional Teaching 
Standards og IBM Citizenship.
IBM har taget initiativ til at
oversætte Teachers TryScience
forløb til dansk, og Naturviden-
skabernes Hus står for tilrette-
læggelse af undervisningsfor-
løbene til danske forhold.

HVAD ER STEM
STEM er en forkortelse for 
Science, Technology, Engineering 
og Math. STEM er i stigende 
grad et vigtigt indsatsområde i 
det danske og omverdenens ud-
dannelsessystem. Erhvervslivet 
efterspørger talenter inden for 
netop disse fi re discipliner.

SKRALDESNAK
Fra 4. klasse
Varighed 1-2 lektioner

Affald samles i klasseværelset over 
en uge og analyseres og sorteres.
Affaldet sorteres i genanven-
delse, genbrug og affald.
Der er arbejdsark til udskrivning.

http://www.teacherstryscience.
org/da/lp/skralde-snak

SYSTEMISK TANKEGANG
Fra 6. klasse
Varighed 3-5 lektioner

Efter en introduktionsøvelse lærer
eleverne begreber som input, 
output og feedback i et system.
Disse bruges i en øvelse, hvor 
eleverne skal beskrive et system. 
Der er krav til ord, de skal bruge, 
og andre, som de ikke må bruge.
Der er arbejdsark om systemer 
som nervesystem, computer og 
produktionslinje på bilfabrik.

http://www.teacher
stryscience.org/da/lp/
lektion-1-systemisk-tankegang

SYSTEMISK TANKEGANG 
– MADSYSTEM
Fra 6. klasse
5-8 lektioner

Efter introduktionen til Systemisk 
Tankegang handler lektion 2 om
madsystemer.
Under ressourcer fi ndes et diagram
over det danske madsystem.
Eleverne skal vælge et område på 
diagrammet, som de skal analysere, 
undersøge og skaffe data omkring. 
Der er arbejdsark med eksempel på
udfyldelse.

http://www.teacherstryscience.
org/da/lp/lektion-2-systemisk-
tankegang-madsystem
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En rubric er en matrice, der viser læ-
ringsmål og evalueringskriterier. 
Evalueringskriterierne beskrives på fi re 
niveauer, der går fra 1. niveau for elever 
med særlige behov til 4. niveau, som skal 
udfordre elever med særlige forudsæt-
ninger, mens de to midterste niveauer 
dækker fl ertallet af elever. Flere af forlø-
bene på Teachers TryScience inkluderer 
et forslag til en rubric, således at lærere 
uden videre kan prøve at udnytte rubrics-
tankegangen i deres undervisning.  
Danske rubrics med udgangspunkt i 
danske målsætninger bliver tilgænge-
lig for de seks danske forløb i løbet af
december 2015.

Tæt på 200 forløb
Projekterne i forløbene er designet til 
at give elever interesse for science, tek-
nologi, ingeniørarbejde og matematik 
(STEM). Matematik inddrages på forskel-
lig vis, men ofte ved at bearbejde og vise 
data på forskellige præsentationsformer. 
Blandt de knap 200 forløb på engelsk 
kan der søges på emne, klassetrin og an-
tal lektioner. Dit forløb kan også tilføjes 
på hjemmesiden.
Prøv selv Teachers TryScience.

BYG DIN EGEN ROBOTARM 
Fra 4. klasse
Varighed 1-2 lektioner

Holdet skal blive enige om designet
af en robotarm, der kan opsamle
et skumkrus.
Materialerne er hverdagsmaterialer.
Eleverne skal igennem: 
Del 1: Hvad er problemet 
Del 2: Undersøgelse og brainstorm 
Del 3: Byg model og prototype 
Del 4: Afprøvning 
Del 5: Forbedring 
Del 6: Endelig løsning.
Der er arbejdsark til udskrift og en
PPT-fi l med inspiration til robot-
teknologi.

http://www.teacher-
stryscience.org/da/lp/
byg-din-egen-robotarm

DESIGN EN BIOSFÆRE
5. klasse 
Varighed: 5-8 lektioner

Forløbet går ud på at være entre-
prenant ved at designe og bygge
en biosfære, der kan indeholde
først planter, dernæst dyr og ned-
bryderdyr.
Der er generelle videoer til læreren 
på engelsk om, hvordan ingeniørers 
arbejdsproces er, og hvordan data 
repræsenteres på forskellige måder.
Der er lærervejledning og arbejds-
hæfte til udskrivning.
Delforløb 1: At designe en biosfære
Delforløb 2: Byg jeres egen biosfære
Delforløb 3: Energicyklus i jeres
biosfære
Delforløb 4: Planter i jeres biosfære
Delforløb 5: Dyr i jeres biosfære
Delforløb 6: Nedbrydere i biosfæren
Delforløb 7: Gennemgang og
evaluering

http://www.teacherstryscience.
org/da/lp/ingeni%C3%B8rens-
udfordring-den-menneske-
skabte-biosf%C3%A6re

FRA VUGGE TIL GRAV: 
PRODUKTERS LIVSCYKLUS
Fra 6. klasse
Mindre end 1 lektion

Eleven skal tage kritisk stilling til 
produkter gennem deres levetid.
Efter forløbet kan eleven foreslå, 
hvordan produkter kan gøres mere 
miljøvenlige og reducere miljøpå-
virkningen for et fremstillet produkt.
Der er et arbejdsark til livscyclus-
vurdering af et produkt:
Eleven skal opskrive materialerne, 
emballagen, beskrive om produktet 
er blevet transporteret, samt om
produktet er engangsprodukt, eller
hvor lang tid levetid det har.
Passer kategorien vugge-til-grav, 
vugge-til-port eller vugge-til-vugge
bedst til produktet?

http://www.teacherstry-
science.org/da/lp/fra-vugge-
til-grav-produkters-livscyklus

Til hvert forløb fi ndes danske mål, forløbsmaterialer, rubrics og mere, som fi ndes i fanerne under Lesson inde i de forskellige Lesson plans. 
Danske forløb fi ndes på den amerikanske hovedside ved at vælge Dansk under Languages.
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MISSIONEN TIL MARS var en tema-
dag, der blev afholdt i september 2015 
for folkeskoleelever (8. klasse) fra C. la 
Cours skole i Randers, i fi nt samspil med 
Fysik og Kemi på Randers Statsskole. 
Temadagen varede ca. 6 timer. I løbet 
af dagen blev der arbejdet med emnerne 
raketfremdrift, fremstilling af raket-
brændstof samt alternativt raketbrænd-
stof (herunder magnetisme i form af rail 
guns og Gauss rifl er). Dagen vekslede 
mellem teoretiske indslag og demoforsøg 
samt laboratoriearbejde, hvor eleverne 
selv fi k mulighed for at afprøve teorien.

Som lærer var det en fornøjelse at obser-
vere, at det faktisk var muligt at ramme 
et niveau, hvor alle kunne være med i 
det tværfaglige emne – uden at gå på 
kompromis med, at der også skulle være 
nyt stof for eleverne - det var trods alt et 
besøg på gymnasiet.

Hovedfokus i kemi var fremstilling af 
raketbrændstof bestående af dioxygen 
og dihydrogen. Formålet var at frem-
stille den raket, der kunne fl yve længst. 
Eleverne skulle i tremandsgrupper 

fremstille de to gasser hver for sig og 
opsamle gasserne i samme beholder – 
nemlig en miniraket. Efterfølgende skulle 
gasblandingen antændes, og ved at vur-
dere lyden fra eksplosionen kunne ele-
verne fi nde den gasblanding, der kunne 
give den kraftigste eksplosion. Dernæst 
skulle de eksperimentere med at få raket-
ten til at fl yve længst. 

Den anvendte teori var: 

1. Opskrivning af et reaktionsskema 
med særlig fokus på antallet af reaktan-
ter og produkter. Dette blev illustreret 
vha. et demonstrationsforsøg med en 
benzinkanon. Ved antænding sker der 
en eksplosion som både kan ses og hø-
res. Eksplosioner skyldes en volumen-
udvidelse grundet varme, men kan også 
skyldes et øget antal af molekyler ved 
reaktionen og netop dette ser man ved 
forbrænding af rensebenzin som anven-
des i benzinkanonen:  
C

7
H

16
 + 11O

2
 ➞ 7CO

2
 + 8H

2
O + varme

Som det ses er der 12 molekyler inden 
forbrændingen og 15 efter forbrændin-
gen. Det kan være svært for eleverne at 
afl æse og forstå et reaktionsskema, hvis 

Af Anne-Mette Bindesbøl, lærer i kemi på Randers Statsskole

Missionen til MARS
- samspil mellem fysik og kemi

”Fremstilling af raketbrændstof”

ikke de har en vis forståelse for reakti-
onsskemaer i forvejen, og der skal derfor 
bruges lidt tid på dette.
Ved forbrænding af raketbrændstof 
skyldes eksplosionen udelukkende den 
øgede varmeafgivelse – her falder antal-
let af molekyler faktisk:

2H
2
 + O

2
 ➞ 2H

2
O + varme

2. Det periodiske system, atomets 
opbygning og ædelgasreglen. Der var 
fokus på to grundstoffer i det periodiske 
system, nemlig hydrogen H og oxygen O, 
da det var disse grundstoffer, der indgik i 
raketbrændstoffet. For at forstå hvorfor 
hydrogen - H - fi ndes på formen dihy-
drogen H

2
, blev der gået i dybden med 

H-atomets opbygning samt ædelgasreg-
len. Hydrogen kan opnå ædelgasreglen, 
ved at gå sammen to og to og dermed 
komme til at ligne helium fra 8. hoved-
gruppe mht. elektroner i yderste skal. 
Dette princip blev ikke gennemgået for 
oxygen, dog blev det nævnt at princip-
pet var det samme, og at dioxygen ville 
komme til at ligne ædelgassen Neon. 

3. Elektrolyse (meget kort). Vand (H
2
O) 

indeholder netop de to grundstoffer H 
og O, og derfor var det være oplagt at 
isolere de to gasser, H

2
 og O

2
, vha. elek-

trolyse. Dette blev dog ikke afprøvet på 
dagen, da tidligere erfaring havde vist, 
at der ikke kunne opsamles nok gas. Der 
måtte derfor fi ndes en alternativ måde til 
fremstillingen af de to gasser H

2
 og O

2
.

Teorien og kommentarer kan ses i denne Power Point-fi l. Copy/paste følgende link i browser 
for at downloade fi len:
http://fysik-kemi.dk/images/fysik-kemi/2015/MissonentilMarsraketbrændstof.pptx

Komplet forløb med

 forsøgsark, PowerPoint, 

og instruktionsvideoer

Ved at inddele miniraketten i seks lige 
store dele og dosere gasserne herefter,
kunne eleverne vurdere hvilken blan-
dingsforhold, der resulterede i den 
kraftigste eksplosion.
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4. Spændingsrækken og en smule 
syre-basekemi som en del af teorien til 
fremstillingen af dihydrogen. Teorien bag 
spændingsrækken og syre-basekemi var 
på et meget overordnet niveau. Eleverne 
blev blot introduceret til, at der er nogle 
metaller, der holder mere på deres elek-
troner end andre (kampen om elektro-
ner), og at alle dem der står til venstre 
for H+ i spændingsrækken gerne vil af-
give deres elektroner til denne ion. Ved 
at anvende teorien om atomets opbyg-
ning fra tidligere blev det tydeliggjort
at H+ må mangle dens eneste elektron, 
og at når den får denne igen bliver den 
til atomet H. Som netop gennemgået
vil to H-atomer gå sammen til H

2
 for at

få opfyldt ædelgasreglen. Det blev for-
klaret, at H+ forekommer i sure opløs-
ninger, og at sure opløsninger har en 
pH på under 7. Den beskrevne teori blev 
demonstreret ved at putte et stykke
magnesiumbånd i saltsyre, hvorved der 
blev observeret H

2 
i form af gasbobler.

5. Katalyse til fremstillingen af dioxygen 
ud fra brintoverile:

2H
2
O

2
(aq) ➞ 2H

2
O(l) + O2(g)

Igen var denne teori, som den forrige, på 
et meget overordnet niveau. Ved hjælp 
af et demonstrationsforsøg observerede 
eleverne, at der blev dannet dioxygen, 
hvis man tilsatte en katalysator (brun-
sten – MnO

2
) til brintoverilte. Der blev 

forevist en video, som illustrerede hvor-
ledes bombardérbillen benytter sig af 
brintoverilte og en katalysator som for-
svarsmekanisme mod eventuelle fjender. 
Denne katalysator, enzymet katalase, 
blev efterfølgende anvendt af eleverne 
til fremstilling af O

2
.

Efter teorigennemgangen, som tog ca. 
20 minutter, skulle eleverne så i gang 

              Missionen til Mars 
             Fremstilling af mini-raketter 
 
 

Sikkerhed 
I skal benytte sikkerhedsbriller og kittel under hele forsøget 

Udførelse af forsøget  
Fremstilling af H2 og O2: 
Den hvide plastikbakke fyldes ca. halvt op med vand og de to flasker mærket henholdsvis ”H2” 
og ”O2” placeres i bakken.  
Zinkstykkerne og CuSO4 (det blå salt) hældes i flasken mærket ”H2”, hvorefter flasken 
forsigtigt fyldes næsten helt op med 1 M svovlsyre (H2SO4) og låget med pipettespidsen skrues 
på. Der vil nu dannes H2 efter følgende reaktionsskema: 
  Zn(s) + 2H+(aq)  Zn2+(aq) + H2(g) 

Den anden flaske mærket ”O2”, fyldes næsten helt op med 3% brintoverilte (H2O2) (to hold 
skal dele en flaske imellem sig) hvorefter der tilføres ca. 5 mL af gæropløsningen og låget med 
pipettespidsen skrues på. Der vil nu dannes O2 efter følgende reaktionsskema:  

2H2O2(aq)  2H2O(l) + O2(g) 

Påfyldning af brændstof: 
I skal eksperimentere med forskellige gasblandinger mellem H2 og O2 som brændstof i raketten 
og finde den blanding, der giver den største eksplosion. Dette måles på lydstyrken, som noteres 
i nedenstående skema.  
Som raket anvender vi en afklippet plastpipette afmærket med fem streger, som inddeler den i 
seks lige store volumener. Først fyldes raketten med vand fra plastikbakken, hvorefter den 
placeres på pipettespidsen på flasken mærket ”H2” indtil det ønskede volumen er opsamlet 
(dette ses ved at gassen fortrænger vandet). Dernæst placeres den på pipettespidsen på flasken 
mærket ”O2”. Undlad at trykke på raketten og sørg for at holde den lodret under hele 
påfyldningen.  
Når raketten er fyldt med brændstoffet, antændes den med en gnisttænder. Når I har fundet 
den gasblanding mellem H2 og O2, der giver den største eksplosion, begynder I at 
eksperimentere med at få raketten til at flyve. Det hold der får raketten til at flyve længst 
vinder. 
 
V(H2) 1 2 3 4 5 
V(O2) 5 4 3 2 1 

Lydstyrke      

 
Ekstra: Overvej hvilken sammenhæng der er mellem lydstyrken ved antændelsen af de fem 
gasblandinger og reaktionsskemaet for reaktionen mellem H2 og O2: 

2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) 

 

med at fremstille deres egne miniraket-
ter. 4 ud og 6 grupper erfarede, at den 
højeste eksplosion opnås ved et blan-
dingsforhold på fi re dele H

2
 og to dele 

O
2
. Ved at se på det afstemte reaktions-

skema for reaktionen mellem de to gas-
ser, kan man forklare hvorfor netop dette 
forhold er det mest optimale. Dette giver 
muligheden for at snakke om ækviva-
lente mængder. Dette blev ikke gennem-
gået på dagen, men kunne være en op-
gave at arbejde videre med på hjemme 
på skolen.

Glade elever eksperimenterer med at få miniraketterne til at fl yve længst muligt.

Produktion og tankning af hydrogen og 
oxygen.

På videoen ses, hvordan en fyrfadslighter 
ændres til en gnisttænder.

De anvendte materialer.

Forsøgsvejledning og materialeliste kan 
downloades her:
http://fysik-kemi.dk/images/fysik-
kemi/2015/miniraketter_vejledning_
materialeliste.pdf
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Kemiundervisning UDEN
grundstoffer - 2

Hvordan underviste man i kemi, før grundstofferne blev opdaget i slutningen af 1700-tallet?

Artiklen er den anden af tre om, hvordan grundstofbegrebet blev skabt. Artiklerne bruger 1700-tallets videnska-
belige sprog og begrebsapparat, og de er udformet som korte lektioner eller forelæsninger. 
Artiklerne afsluttes med noter, der uddyber forskellen på tankegangen dengang og nu, så man bedre kan forstå 
datidens forudsætninger.

Af Peter Norrild 

Joseph Priestley 1733-1808, frimenighedspræst og kemiker. Han var en af 1700-tallets største videnskabsmænd.
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KEMITIME 5

Om luft der er fri for phlogiston 
Jeg var for nogle år siden på en rejse til 
England, hvor jeg mødte Joseph Priestley. 
Ud over sit arbejde som præst i en fri-
menighed i Birmingham, arbejder Joseph 
meget med kemi, fysik og fi losofi . Han 
er myrefl ittig og højt begavet. Han fl irter 
også lidt med noget, han kalder ”socia-
lism”. Jeg ved ikke, hvad det går ud på, 
men det er ikke ret populært. Han møder 
også tit problemer med sine afvigende 
religiøse synspunkter.

 
Priestley viste mig nogle forsøg, som han 
lavede i starten af 70’erne, og som han 
har publiceret under stor opmærksom-
hed i videnskabelige kredse. Her er nogle 
af de vigtigste:

Jeg tager lidt rødt kviksølvkalk. Det 
anbringer jeg i en retort og varmer det 
så op på min brænder. Retortens hals 
går ned i et bassin med vand, hvor der er 
ophængt et glas fyldt med vand.

Vi fylder tre glas med den nye luft og 
holder den inde med glasplader, indtil 
den skal undersøges:
1. Op i det første glas stikker jeg et

brændende lys: Det fl ammer vold-
somt op. Luften nærer med andre 
ord ilden.

2. Luften i det andet glas prøver jeg at 
indånde. I kan få lov at prøve senere. 
Den virker yderst opkvikkende og 
stimulerende.

Opvarmning af det røde kviksølvkalk i 
retort (A). Retortens hals (B) fører op i et 
vandfyldt glas (C).

3. Under glasset sætter jeg to mus. Og 
så venter jeg. Med almindelig luft
går der ikke ret lang tid, før de dej-
ser om. Men i denne nye luft går der,
som I kan se, meget længere tid. 
Det er også ligesom den nye luft gør
musene mere aktive.

Priestley fortalte mig, at den nye luft er 
helt fri for phlogiston, og som han kal-
der ”dephlogisticated air”. I en artikel 
skrev han om denne nye luft - i dansk 
oversættelse: 
Følelsen i mine lunger var ikke væsent-
lig forskellig, om jeg indåndede denne 
luft eller almindelig luft, men mit bryst 
blev lettet derved. Hvem ved, om denne
nye luft kan blive en fashionabel luk-
susartikel? Foreløbig har kun to mus
og jeg haft det privilegium at indånde 
den…

KEMITIME 6

Om hvordan luften holder sig  
frisk
Før jeg besøgte Priestley, havde han væ-
ret på rejse til London for at modtage 
en meget stor pris for en ny vigtig op-
dagelse. Prisen var en fortjenstmedalje 
fra ”The Royal Society”, som er det en-
gelske videnskabelige selskab. Priestley 
havde nemlig løst gåden om, hvordan 
luften holder sig frisk, selv om vi hele 
tiden forsyner den med phlogiston, fx 
når vi fyrer med kul og brænde, og når 
dyr og mennesker ånder.
Jeg vil nu lave et par forsøg, som Priestley 
viste mig. Jeg lukker en mus inde i et 
glas og sætter glasset op på et stativ i 
bassinet. På den måde lukker vandet mu-
sen inde. Musen kvæles i løbet af ca. 20 
minutter, selvfølgelig fordi luften bliver 
mættet med phlogiston. Det samme sker 
med et brændende lys, der lukkes inde… 

Nu tager jeg så den døde mus ud - 
gennem vandlåsen – og tager lidt af en 
mynteplante fra det andet glas, og sæt-
ter den op i glasset med den dårlige luft. 
Og her skal vi lige huske en vigtig ting: 
Priestley pointerede, at det var vigtigt, at 
forsøget fi k rigeligt lys fra vinduet – ellers 
virker det ikke.  
Efter nogle timer…
Nu fjerner jeg mynteplanten og erstat-
ter den med en ny levende mus. Den 
lever nu ganske længe i den luft, der 

Forsiden på Priestleys bog fra 1775.

Priestleys forsøg med mus og planter, fra hans bog ”Experiments with different kinds of 
air”.
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tidligere var gjort dårlig af musen, som 
blev kvalt: Planten må altså kunne gøre 
luften frisk igen ved – på en eller anden 
måde - at fjerne phlogiston…! Priestley 
skrev herom - i dansk oversættelse:
Jeg har været så heldig ved et tilfælde at 
fi nde en metode til forbedring af luft, der 
er gjort dårlig af en mus eller et bræn-
dende lys, og jeg har opdaget i det mind-
ste ét af de midler, som naturen anvender 
til det formål, og det er planterne...

KEMITIME 7

Carl Wilhem Scheele er den 
rigtige opdager af luft fri for 
phlogiston

Året efter mit besøg i England tog jeg 
op og besøgte den svenske kemiker Carl 
August Scheele i Uppsala. Han er apote-
ker, men bruger det meste af sin tid på at 
eksperimentere med kemi i apotekets la-
boratorium. En af hans kemikervenner på 
universitetet, professor Torbern Bergman, 

beundrer ham og betragter ham som en 
kunstner i eksperimentalkemi. 

Jeg fortalte Scheele om mit besøg hos 
Priestley, og de forsøg han havde beskre-
vet for mig. Scheele kendte dem godt fra 
den videnskabelige litteratur. Men han 
fortalte mig så, at han faktisk havde la-
vet den nye luft længe før Priestley. Men 
på grund af travlhed havde han udsat 
færdiggørelsen af manus til sin seneste 
bog: ”Chemische Abhandlung von der 
Luft und Feuer”. Den udkom derfor først 
i 1777 to år efter Priestleys bog.
Scheele, kalder den nye luft for Feuerluft, 
eller eldsluft på svensk, fordi den nærer 
ilden. Scheele viste mig, at den nye luft 
kunne fremstilles på fl ere forskellige må-
der. Han havde brugt ophedning af kvik-
sølvkalk lige som Priestley, men fandt, at 
det var meget nemmere at lave den nye 
luft ved ophedning af salpeter. Til opsam-
ling af luften brugte han ofte urinblærer 
fra nyslagtede dyr. Det er ret smart, for 
man så undgår alt det vandpjaskeri.

KEMITIME 8

Antoine Lavoisier bringer
phlogistonteorien i tvivl

Jeg kan fortælle, at Priestley i Paris ved et 
selskab havde mødt den kendte franske 
kemiker Antoine Lavoisier, som ofte har 
udtrykt sin skepsis mht. phlogiston-teo-
rien. Men han blev vældig interesseret, 
da Priestley fortalte ham om metoden 
til fremstilling af luft fri for phlogiston.

Ifølge rygter, som siden er gået i 
videnskabelige kredse, gennemførte 
Lavoisier og hans stab - i ugerne efter 
Priestleys besøg - en lang række forsøg 
med luft – herunder også den nye slags, 
som Priestley havde opdaget.

Her er et par af de forsøg, som 
Lavoisier har publiceret:

Lavoisier anbragte et stykke afve-
jet gult fosfor (B) inde i en fl aske (P). 
Glasklokken (A) stod neddyppet i en 
skål (V) med fl ydende kviksølv (C). På 
den måde afspærrede han luften inde 
i fl asken.

Ved hjælp af et brændglas opvarmede 
han det gule fosfor. Det bryder yderst 
let i brand og danner en hvid røg. Røgen 
sætter sig som en belægning på den 
indre fl aske. Kviksølvet stiger herved 
så højt op i fl asken, at ca. 1/5 af luften 
måtte være forsvundet. 

Ved at veje fl asken med det gule 
fosfor før og efter forsøget kunne 
Lavoisier vise, at vægtforøgelsen sva-
rede til vægten af den forsvundne luft. 
Lavoisier havde nemlig nøje kendskab 
til vægtfylden af luft fra mange andre 
eksperimenter.

Da phlogiston er uhyre let - og ifølge 
nogle forskere har negativ vægt - så kan 
det ikke være phlogiston fra luften, som 
fosfor har forenet sig med.  

Forsiden på Scheeles berømte bog
Chemische Abhandlung von der Luft 
und Feuer fra 1777.

Priestley brugte rensede urinblærer fra 
nyslagtede dyr til opsamling af eldsluft.

Antoine Lavoisier (1743-94).
Fransk adelsmand og kemiker. Malet i 
laboratoriet med sin frue Marie-Anne, 
der fungerede som oversætter og tegner 
for sin mand. Lavoisier opdagede grund-
stofferne.

Lavoisiers forsøg med gult fosfor og luft. 
I karret er der kviksølv som spærrer for 
luften i stedet for vand.

Carl Wilhem Scheele 
(1742-1786), svensk
kemiker og apoteker. 
Scheele var født i 
Vestpommern, som 
dengang hørte under 
Sverige, og talte hele 
sit liv fortrínsvis tysk.
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NOTER

Lavoisier konkluderede, at stoffet i 
den hvide røg måtte være en forening 
af fosfor og noget fra luften. 

I et andet forsøg beviste Lavoisier, at 
kviksølv ved meget behersket opvarm-
ning langsomt dækkes på overfl aden 
af det røde kviksølvkalk. Ved at udføre 
forsøget i et lufttæt kammer, kunne han 
konstatere at ca. 1/5 af luften forsvandt. 
Kviksølvet måtte altså have optaget no-
get fra luften.

Det fortælles, at Lavoisier ved en fore-
læsning i Det Franske Videnskabelige
selskab i 1775 fortalte om sine forsøg
og om sin bevisførelse for, at den at-
mosfæriske luft måtte være en blan-
ding af to luftarter, én som var aktiv og 
én som var inaktiv. Lavoisier kunne nu 
også forklare, hvorfor metaller tager på 
i vægt, når de opvarmes i luft. Det er 
fordi, de forener sig med den aktive be-
standdel i luften. Det fortælles også, at 
Lavoisier ved sin forelæsning ikke med 
et ord nævnte Priestleys navn og ger-
ninger. Jalousi er ikke ukendt blandt 
videnskabsmænd.

I Kemitime 5 opvarmes det smukke røde 
kviksølvkalk. Vi ved i dag, at det er HgO, 
som ved passende kraftig opvarmning 
afgiver oxygen. 

 2 HgO ➞ 2Hg + O
2

 Kviksølvoxid kviksølv oxygen
 (Kviksølvkalk)  (Feuerluft)

Priestleys nye gas – fri for det brændba-
res princip – er altså oxygen. Man bør fra 
den første artikel i denne serie huske, at 
kviksølvkalk i det meste af 1700-tallet 
blev betragtet som en ”tilskikkelse” af 
et af Aristoteles’ fi re elementer – nemlig 
jord.  Kviksølv betragtes - lige som andre 
metaller - som foreninger af kalke (jord) 
og phlogiston. 

Det smukke røde kviksølvkalk blev 
allerede i oldtiden brugt i sminke – op-
rørt i olie eller voks. Det har forment-
lig givet kvinder i de bedre lag svære 

forgiftninger. Beretninger fortæller, at 
rød læbestift kunne føre til rådnende 
tænder og dårlig ånde. 

I kemitime 6 følger vi Priestleys forsøg 
med mus og planter. Han beviste med 
andre ord, hvordan luften holder sig frisk. 
Det viste sig senere at være en yderst 
epokegørende opdagelse, som forklarer 
noget grundlæggende om stofbalancen 
i atmosfæren.

Medaljen, han modtog af The Royal 
Society, kan måske betragtes på linje 
med nutidens nobelpris. I dag ved vi, at 
dyr og planter udveksler oxygen og kul-
dioxid ved fotosyntese og respiration, og 
at det ikke er phlogiston der udveksles. 

C
6
H

12
O

6
 + 6 O

2
 ➞ 6 CO

2
 + 6 H

2
O

(musens respiration)

6 CO
2
 + 6 H

2
O ➞ C

6
H

12
O

6
 + 6 O

2

(plantens fotosyntese)

I kemitime 7 hører vi om den svenske 
apoteker Carl Wilhelm Scheele, der nogle 
år tidligere end Priestley fi k fremstillet luft 
fri for phlogiston, men ikke rigtig blev 
anerkendt herfor før mange år senere. 
Ved ophedning af salpeter udvikles der 
oxygen:
 2 KNO

3
 ➞ 2 KNO

2
 + O

2

 kaliumnitrat kaliumnitrit oxygen
 (salpeter)

Scheele regnes for en af historien mest 
kreative eksperimentalkemikere. Hans 
navn er knyttet til et utal af opdagel-
ser bl.a. af molybdæn, wolfram og chlor
foruden fremstilling af et stort antal
farverige forbindelser af mangan, ud fra 
brunsten (MnO

2
), herunder det stærkt 

oxiderende rødviolette stof, vi i dag ken-
der som kaliumpermanganat.

I kemitime 8 fortælles om nogle af 
de eksperimenter, der kunne bekræfte 
Antoine Lavoisier i sin tvivl på phlo-
gistonteorien. Han påviste, at luften 
består af en aktiv del, som han senere 
kaldte oxygene, og en passiv del, som 
han kaldte nitrogene. Nitrogen var nogle 

år tidligere blevet beskrevet af skotten 
Daniel Rutherford.

Ved forbrænding af gult fosfor (P
4
) 

dannes det faste hvide stof fosforpen-
toxid P

2
O

5
, hvis molekyler faktisk har 

sammensætningen P
4
O

10
. 

P
4
 + 5 O

2
  ➞  P

4
O

10

P
4
O

10
 giver opløst i vand fosforsyre. 

Derfor er det praktisk – men næppe 
sundt – at afspærre luften med kilovis 
af kviksølv i stedet for vand. Så kan man 
nemlig veje den indre fl aske med det 
hvide stof uden, at det går i opløsning. 
Hvidt fosfor er et yderst farligt stof, som 
let oxideres i luften. Det er yderst letan-
tændeligt og blev i Vietnamkrigen brugt 
som brandbomber (napalm-bomber) 
sammen med fx benzin og petroleum. 

Ved forsigtig opvarmning af kviksølv, 
dannes der rødt kviksølvoxid:

 2 Hg + O
2
  ➞  2 HgO

Den næste artikel handler om 
Antoine Lavoisier og hans smukke 
bevisførelse mod phlogistonteorien, 
og om hans epokegørende ny grunds-
tofteori, som er grundlaget for al
moderne kemi. Den handler også
om, at phlogistonteorien - trods sin 
spekulative natur - ikke var så ringe 
endda. Den har meget lighed med 
moderne redox-teori.

LITTERATUR:

Peter Norrild, Phlogiston, det brændbares princip, Naturen Verden 1990/29.

E. Rancke-Madsen, Grundstoffernes Opdagelseshistorie, Gad 1984.
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Du kender dem godt, de rhombefor-
mede faresymboler med den røde kant. 
Har du købt kemikalier hjem til skolen de 
seneste år, har de sikkert være mærket 
med dem, og på supermarkedets hylder 
er de også langsomt dukket op på pro-
dukterne til husholdningen. De gamle 
orange faresymboler fi ndes stadig en-
kelte steder, men lige nu går det stærkt, 
for siden 1. juni 2015 har alle stoffer, der 
produceres skulle være mærket efter nye 
regler, herunder med de rhombeformede 
faresymboler. Virksomhederne må dog 
sælge ud af lager de næste to år, men 

så er det også helt slut med de orange 
faremærker.

På skolerne bør de nye mærker alle-
rede være der, for langt størstedelen af 
de kemikalier der er i et fysik/kemi-lokale 
er såkaldt rene stoffer, og de har skullet
være ommærket siden 1. december 2012.
Eleverne skal heller ikke længere lære om 
R- og S-sætninger, for de er nu erstattet 
af H- og P-sætninger. Hvorfor tænker 
man måske? Det smarte er, at sætnin-
ger og faremærker får en global stan-
dard - kaldet GHS. Endelig var de orange
symboler ifølge nogle ved at være for 

kendte til, at folk efterhånden lagde 
mærke til dem, og det er jo ikke så 
heldigt.

Har din skole styr på det? Har I fået 
ændret jeres mærkning af stofferne, og 
lavet nye APBer? Mange har, men en 
del har også udskudt opgaven i en travlt 
hverdag, men alle rene stoffer skal al-
lerede være ommærket, og snart skal 
også blandingerne være det. Der fi ndes 
på markedet fl ere programmer, der kan 
hjælpe den travle fysik/kemi-lærer med 
opgaven, og hos SkoleKemi.dk har vi 
de sidste 5 år hjulpet mange skoler med 
at leve op til reglerne - det er slet ikke så 
svært endda. SkoleKemi.dk’s eget on-
line program hjælper både med APBerne 
og laver fl otte etiketter til kemikalierne 
lige til at sætte på beholderne. Som lærer 
opretter man blot sine lokaler (en typisk 
skole har jo både kemikalier i fysik/kemi, 
natur/teknologi, billedkunst, skolekøk-
ken, sløjdsal, og måske rengøringsrum) 
og angiver oplysninger om hvor fx der 
fi ndes førstehjælpskasser, briller til ele-
verne osv. Herefter kan man udvælge 
hvilke kemikalier man har ud fra en lang 
liste og med få tryk med musen få dem 
oprettet på en gang, hvorefter der kan 
printes etiketter, der passer præcis til det 
stof i det lokale. Listen over stoffer vi 
kender data på er lang, og mange fysik/
kemi-lærere har gennem tiden udvidet 
den - har man nemlig et stof der ikke 
allerede fi ndes på listen (det skal efter-
hånden være meget sjældent) kan man 
nemlig selv oprette det, og helt automa-
tisk dele det med alle andre lærere der 
står i samme situation. Print af etiketter 
sker nemt på skolens farveprinter enten 
på labels eller på alm. papir der så sættes 

Nye mærker på kemikalierne

Af Kim Koch Rasmussen, www.SkoleKemi.dk

FAKTAFAKTAHVAD BETYDER FORKORTELSERNE

GHS: Forkortelse for “Globally Harmonized System of Classifi cation 
and Labeling of Chemicals” - FN-system der sammentænker de mange 
forskellige systemer for, hvordan stoffer blev mærket tidligere.

CLP: Forkortelse for Classifi cation, Labelling and Packaging - EUs for-
ordning for hvordan stoffer skal klasifi ceres, mærkes og indpakkes.
Altså hvordan GHS skal implementeres i EU.

H-sætning: H står for ”hazard” og erstatter de tidligere R-sætninger.

P-sætning: P står for ”precautionary ” og erstatter de tidligere
S-sætninger

Signalord: Et signalord er enten ”Fare” eller ”Advarsel” og skal frem-
går af en lang række etiketter afhængigt af hvilket stof der er tale om.

APB: Arbejdspladsbrugsanvisning - loven kræver, at der er udarbejdet
APB til de farlige stoffer, der står på arbejdspladser. APB kan ud-
arbejdes på forskellige måder, fx som et tillægsblad til en leverandør-
brugsanvisning.

Rene stoffer: I forbindelse med mærkningen tænkes der på varer, der
kun indeholder én type kemisk stof - det har altså ikke noget at gøre
med om stoffet er købt i teknisk- eller ren (analyse) kvalitet. Langt
størstedelen af stofferne i skolens undervisningslaboratorium er at
regne for rene stoffer. Kobbersulfat CuSO4 kan nævnes som et eksempel
på et rent stof, hvor baseindikatoren phenolphtalein ikke er det, da
stoffet er opløst i ethanol.
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fast på beholderne med fx bogtape fra 
skolebiblioteket - nemt, hurtigt, men 
samtidigt fl ot.

SkoleKemi.dk kan også printe et så-
kaldt APB-tillægsblad ud for dine stof-
fer - sætter du det sammen med leve-
randørbrugsanvisningen har du en fuld 
korrekt APB. Grunden til denne frem-
gangsmåde er at holde ansvaret for op-
datering af stoffer, der hvor det hører 
hjemme, nemlig hos skolens leverandører 
der jf. loven skal forsyne skolen med en 
leverandørbrugsanvisning.

Alle etiketter (på nær dem til de helt 
små dråbefl asker) indeholder en QR-
kode, så eleverne nemt kan slå oplys-
ninger om stoffet op - de vil dels kunne 

se, hvad der i forvejen står på etiketten, 
men også hvilke værnemidler (fx hand-
sker, briller punktudsug) skolen kræver, 
at de bruger for at arbejde med netop 
det stof i det lokale. Valg af værnemid-
ler foretager læreren ved indmeldelse
af lokalet, hvor man kan se hvad andre 
skoler har valgt at gøre med netop det 
stof.

Det er nemt at komme i gang med 
SkoleKemi.dk, det er bare at besøge 
hjemmesiden og fx prøve den demo-
version, der ligger. Oprettelsen kan også 
klares på 2-3 minutter - det hele er on-
line og du er i gang med det samme 
- prisen er yderst skolevenlig, kun 500 
kr. pr. år.

FAKTAFAKTADEADLINES
1/12-2010
Rene stoffer har siden denne dato skullet være med de nye faremærker.

1/12-2012
Rene stoffer der har stået ude på skolerne har siden denne dato skullet
være ommærket.

1/6-2015
Blandingsstoffer skal fra denne dato være med de nye mærker - butikker
må dog gerne sælge ud af lager frem til 1/6-2017.

1/6-2017
Sidste deadlines for at få ommærket alle stoffer ude på skolerne - rene
stoffer har skullet være ommærket siden 1/12-2012.

FAKTAFAKTAFIF TIL UNDERVISNINGEN
Lær dine elever om de nye mærker vha. en quiz - se fx 

http://echa.europa.eu/clp-quiz
Her skal du svare på en række spørgsmål om stoffer og faremærkning

http://www2.mst.dk/quiz/quiz.html
Miljøstyrelsens quiz hvor du lærer alle de nye faremærker at kende

http://hannashus.dk/
Denne quiz med fl otte tegninger henvender sig til mellemtrinnet, men
kan også bruges i f/k.

fysik•kemi   natur•teknologi december 2015 42. årgang nr. 5

http://www.SkoleKemi.dk
http://www.SkoleKemi.dk
http://echa.europa.eu/clp-quiz
http://www2.mst.dk/quiz/quiz.html
http://hannashus.dk/


Se mere på vores webshop: 
www.skolebutik.dk - eller ring 4470 4000

LEVERANDØR TIL DE NATURVIDENSKABELIGE FAG

Digital dataopsamling 
til de nye fælles mål

LabQuest®2 skaber det perfekte læringsmiljø, når der skal arbejdes med 
de tværfaglige forløb, gruppearbejde og afholdelse af fælles prøve.

 Nå de fælles mål i fagene Fysik/Kemi,
 Biologi, Geografi og Natur/Teknologi 
 Kom igang for under kr. 10.000,- 

Landsdækkende regionale seminarer
og lærernetværk i samarbejde med
WilkEducation. 
Ring 4470 4000 og hør nærmere...
 

LabQuest®2 virker på alle IT-platforme, 
uanset om eleverne er udstyret med 
iPad, iPhone, Android, PC eller Mac

  LabQuest®2 arbejder trådløst via Wi-Fi
  Del data med 6 eller flere elever uanset platform 
  Over 80 forskellige sensorer - med AutoID
  Tilslut op til 5 eksterne sensorer - samtidigt...
  Dansk software - gratis opdatering
  5 års garanti

Godkendt af 
e-handelsfonden

http://www.skolebutik.dk
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GO Forlags nye læremiddel Xplore På 
tværs understøtter lærerne i at undervise 
i de fællesfaglige fokusområder i 7.-9. 
klasse, således at de bliver klædt på til 
at planlægge og gennemføre undervis-
ning og gennemføre den nye praktisk-
mundtlige fælles naturfagsprøve. I som-
meren 2016 kan skoler valgfrit afholde 
den fælles naturfagsprøve, mens prøven 
fra sommeren 2017 er en obligatorisk 
prøve efter 9. klasse.

Xplore På tværs understøtter elever-
nes arbejde med at fi nde inspiration til 
det fællesfaglige arbejde ud fra de seks 
fællesfaglige fokusområder fra læsepla-
nerne og to ekstra forløb. Eleverne får 
også inspiration til at formulere problem-
stillinger og udarbejde arbejdsspørgsmål 
til prøven. Lærervejledningen indehol-
der eksempler på både problemstillinger 
og arbejdsspørgsmål, som læreren kan 
bruge i undervisningen.

Læremidlet kan bruges som supple-
ment til de tre fagsystemer Xplore og 
iXplore til fysik/kemi, biologi og geografi  
7.-9. klasse. I elevmaterialet får eleverne 

til hvert af de otte fællesfaglige forløb 
konkrete henvisninger til faglig fordy-
belse i fagsystemerne. Ved at hente in-
spiration til den faglige fordybelse i fag-
systemerne kan lærerne skabe en bedre 
læring, da synergieffekten betyder, at 
eleverne bedre forstår sammenhængene 
mellem fagene. Samtidig kan lærerne 
spare forberedelsestid gennem fagsam-
arbejdet. Læreren kan dog også anvende 

Xplore På tværs sammen med bogsyste-
mer fra andre forlag.

Prøvebekendtgørelsen er netop nu 
til høring hos faggrupper. Den fælles 
naturfagsprøve er en gruppeprøve med 
individuelle karakterer. Xplore På tværs 
tilgodeser i hvert af de otte fællesfaglige 
forløb alle tre fag og de tre klassetrin 
samt har fokus på fagenes kompetence-
mål fra Forenklede Fælles Mål.

Xplore På tværs
– Kom godt i gang med de fællesfaglige fokusområder

Af Bettina Gram, forlagsredaktør GO Forlag

Xplore På tværs er GO Forlags nye læremiddel til de fællesfaglige fokusområder i fysik/kemi, biologi 
og geografi  i 7.-9. klasse. Fællesfaglige forløb med alle tre fag indeholdt er klar til undervisningen.

FA
K

TA
FA

K
TA

AFPRØV FÆLLESFAGLIGE FORLØB PÅ
IXPLORE PÅ TVÆRS
Xplore På tværs består af de seks fællesfaglige fokusområder 
og to ekstra fællesfaglige forløb – med alle tre fag indeholdt:

• Fremtidens bæredygtige produktion *

• Bæredygtig energiforsyning *

• Drikkevand – nu og i morgen *

• Udledning af stoffer

• Stråler fra omgivelserne

• Teknologi i hverdagen

• Katastrofer skabt af naturen eller mennesket

• Liv i Universet

* Få en forsmag på forløbene på fagportalen iXplore På tværs. Resten af
forløbene og de trykte læremidler Xplore På tværs (elevbog, elevhæfte,
lærerhåndbog) udkommer fra februar 2016.

r

Andre forlag
 præsenterer
  deres materialer
   i de kommende
    numre

Forsiden af elevbogen Xplore På tværs, som 
udkommer februar 2016.

Fagportalen iXplore På tværs med her seks af otte fællesfaglige fokusområder.

Xplore På tværs 7-9
ELEVBOG
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Materialet fra Miljø- og Fødevaremini-
steriet er lavet til 2.-6. klasse, men kan 
også bruges i fysik/kemi.
I lærervejledningen beskrives brugen af 
hjemmesiden sådan (forkortet):
1. Introduktion til kemiske produkter i 

hjemmet.
2. Vis eleverne et udvalg af faremærkede 

produkter. 
3. Vis hjemmesiden hannashus.dk på 

projektor eller på den elektroniske 
tavle. 

4. 4. – 6. klasse kan dine elever arbejde 
alene med hjemmesiden to og to på 
pc eller iPad/tablet. 

5. I 2. – 3. klasse kan I gennemgå situa-
tionerne sammen i klassen.

Afsæt 10 minutter til sidst i forløbet. 
Hent de ni farepiktogrammer frem (fra 

Quiz om de nye kemikalie-piktogrammer
www.hannashus.dk

MISSION:MISSION:

HJERNEHJERNE
Hej og velkommen til Mission Hjerne! Uha nu bliver det spændende
at se, hvor meget du lærer om hjernen. Først skal du se videoen her
på siden, hvor læge Christen Ravn fortæller dig om vores helt vildt
spændende hjerne, og bagefter skal du svare på 4 spørgsmål. Du
skal rulle ned på siden for at svare på spørgmålene. Hvis du svarer
rigtigt på alle spørgsmålene, får du et fessor bevis! Så husk at lytte
godt efter hvad han siger, og så skal du nok klare det! Klik på
knappen på videoen. Du må godt se videoen flere gange. Held og
lykke!
 

Se videoen om hjerneSe videoen om hjerne

gg

Mælkemissionen
http://maelkemission.edutainmenthuset.dk/

Undervisningsmaterialet Mælkemission 
fra Mejeriernes Skolemælksordning in-
deholder videoer om hjernen, muskler, 
knogler og mave. Videoerne varer om-
kring 3 minutter. Lægen Christen fortæl-
ler bag et bord. Til hver af de 4 lærings-
fi lm er der knyttet 4 vidensspørgsmål, der 
ses når der rulles ned igennem kroppen.
Vælger man, at de små (op til 3. klasse) 
skal se videoerne på tablet eller PC kan 
spørgsmålene blive læst op.
I Mælkehjørnet er der 20 aktiviteter dif-
ferentieret efter klassetrin. Der kan ud-
skrives plakater og tegninger til farvelæg-
ning og ses en video fra et mejeri og en 
gård. Der er en opskrift på hvordan man 
selv kan lave smør, yoghurt og tykmælk.

Fysik/kemi og natur/teknologi på IWB
Af Kim Christiansen, lærer på C. la Cours skole, Randers

topmenuen på hjemmesiden). Kan dine 
elever svare på følgende spørgsmål? 

Hvilke produkter har typisk piktogram-
met "Brandfarlig" på sig?...
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Her er samlet en række ressourcer til brug i undervisningen på Interaktive WhiteBoards.

33

Der er blevet tilføjet 10 animationer
til Geografforlagets online-læremiddel
iXplore Fysik/Kemi.
De fl este fungerer ved, at en speak 
forklarer, mens der tilføjes noget til 
illustrationen.
På animationen om Energi fra mad kom-
mer de blå linjer og derefter de grønne 
til syne.

Laver du kemishow op til eller efter jul, 
brænder du sikkert salte af med forskel-
lige metaller.
Man viser, at de forskellige farver i fyr-
værkeri kommer fra metal-ionerne.
Du kan nu også lave jeres eget fyrvær-
kerishow med Create Your Own Grande 
Finale.
Der kan laves op til 10 styks fyrværkeri. 
Man skal vælge effekterne, farve i form 
af metal, højde og forsinkelsen.
Får man smag for et større fyrværkeri 
kan et mere avanceret program som 
Fireworks Simulator downloades for en 
pris under 100 kr.
Udendørs må man kun fyre af i perioden 
27. december til og med 1. januar, men 
med simulatorer kan du fyre så meget 
som du vil - og uden at det går ud over 
sensitive dyr eller miljøet. 

Flammefarver og fyrværkerisimulator
http://www.dailygames.com/games/create-your-own-grand-fi nale.html

http://www.pihlnet.com/kemisk_analyse/fl ammefarver.htm

Laver eleverne selv kemiske analyser,
kan billederne: metallernes fl ammefar-

ver fra pihlnet vises på den interaktive 
tavle.

Nye animationer i iXplore Fysik/Kemi
http://www.geografforlaget.dk/butik/systemer/185164

En kort animation af refl ektionsloven 
benytter mere optimalt mediets mulig-
heder. De seks lysstråler rammer spejlet, 
og bliver refl ekteret, mens de seks strå-
ler, der rammer papiret, giver en diffus 
refl eksion.
Teksten, der oplæses, står under anima-
tionen – i dette tilfælde: Et spejl kaster 
næsten alt lys tilbage. Det gør et stykke 

hvidt papir også, men papiret er ikke 
fl adt, og derfor kastes lyset tilbage i alle 
mulige retninger.
En 16 sekunders fi lm viser solstorme på 
Solen, og en anden på syv sekunder vi-
ser gear og andre ting i et møllehus, der 
bevæger sig, når en møllevinge drejer.
Forlaget fortæller, at der kommer fl ere 
animationer til løbende.
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Nyt fra telegrafenNyt fra telegrafen
Redigeret af Kim Christiansen Redaktionen sluttede d. 14. november 2015

Dåsemad kan være sundhedsskadelig
En stor del konservesdåser bliver behandlet med en lak indvendigt. I lakken fi nder man stoffet Bisphenol A. Lakken skal sikre, 
at dåsemaden ikke kommer til at smage af metal, men ifølge fl ere forskere er Bisphenol A særligt farligt for børn og gravide. 
Det fortæller forbrugermagasinet Kontant på DR1.
I Frankrig har man helt forbudt Bisphenol A i fødevareemballage fra 1. januar 2015.
Kontant har spurgt Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), om hun vil indføre en mærkningsordning, så forbrugerne 
kan se, hvilke produkter der indeholder Bisphenol A.
Det vil ministeren ikke.
- En mærkningsordning, der relaterer sig til Bisphenol A, vil have en begrænset effekt på forbrugernes efterspørgsel. Derfor 
ser jeg ikke en mærkningsordning som et særlig brugbart redskab, skriver Eva Kjer Hansen i en mail til Kontant.
Fødevareministeren vil heller ikke lave et nationalt forbud mod Bisphenol A, som man har gjort i Frankrig.
Hun vil i stedet afvente EU, som lige nu er i gang med at se på om grænseværdien for Bisphenol A skal sættes ned.
Kontantudsendelsen kan ses på: https://www.dr.dk/tv/se/kontant/

Problematiske kemikalier i pizzabakker
Pizzabakker har været kendt for at kunne indeholde sundhedsskadelige fl uorstoffer. Men de indeholder også andre proble-
matiske stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Disse stoffer bør ikke være i føde-
vareemballage, mener Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Her har man foretaget en stikprøve af 3 slags pizzabakker – Domino's Pizza, Linea Ecobox og en pizzabakke fra det lokale
pizzeria. I alle 3 tilfælde var indholdet af fl uorstoffer langt over den vejledende danske grænseværdi, der blev fastsat i august
2015.

Lærer fra Helsinge komponerer værk om Nikola Tesla
Før Stefan Holm valgte at læse på seminariet, arbejdede han i et 
pladestudie i København, hvor han lavede plader med blandt andre 
Michael Falch og Big Fat Snake. Sideløbende med undervisningen 
på Gribskov Skole har Stefan Holm brugt to år på at komponere og 
indspille albummet 'Tesla' som er en time lang musikbiografi .
"Det er i princippet kun een tekst, fordelt på ni sange" forklarer 
Stefan.
Landsbyen hvor Nikola Tesla blev født ligger i dag i Kroatien, og her 
har man vist interesse for Stefans værk.
"De er beærede over, at en udlænding har komponeret noget om
deres nationalhelt" siger Stefan Holm. Han håber på at få en invi-
tation til at spille musikken i Teslas barndomshjem på hans 160 års 
fødselsdag.
Stefan Holm’s 'Tesla' udkom d. 6. november 2015 på iTunes, Spotify, Wimp m.fl . under kunstnernavnet Ste van Holm.
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Muligt magnetlegetøj 
til julegaven

Nedrivning af Barsebäck er i gang
Det første spadestik er taget i den langvarige proces af nedrivningen af det
svenske atomkraftværk. Arbejdet ventes at være afsluttet i 2020. 
For at nedrivningen foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skal der først bygges 
et lager hvor de radioaktive dele kan opbevares, indtil et mere permanent opbe-
varingssted er klar i Forsmark. 
»Hvad området skal bruges til fremover, er op til ejeren, Eon«, siger Åsa Carlson, 
der er direktør for Barsebäckværket, til nyhedsbureauet TT. 
Sverige har på nuværende tidspunkt 10 reaktorer fordelt på tre atomkraftværker. 
De producerede sidste år 38 % af den elektriske energi, der blev brugt i Sverige. 

Tesla lancerer bil med autopilot
Teslas Model S kan læse fartskilte, genkende dyr og objekter foran bilen, opfatte 
vejbaner og se bedre end et menneske gennem tåge, regn og støvstorme. Det 
kan lade sig gøre at køre automatisk på motorvej ved en kombination af kame-
raer, radar, ultrasoniske sensorer og data. Softwaren v7.0 autopilot kan sørge for 
automatisk styring, baneskift, og når bilen når frem scanner Teslaen for en p-plads 
og kan selv parallelparkere.
Føreren skal vælge, hvornår baneskiftet skal ske, og når autopiloten ikke har 
tilstrækkelig data vil den bede om enten “hold the steering-wheel” eller “take 
control immediately”.  

Forklaringer til displayet i Tesla Model S.

Dansker blandt de 
sidste 100 Mars-
kandidater
34-årige Christian Ohlendorff 
Knudsen er blandt de sidste 100, 
der er med i konkurrencen om en 
billet til Mars i projektet Mars One.
Klik på linket og se hvad danske-
ren vil tage med på turen til Mars. 
http://www.bt.dk/danmark/
christian-har-enkeltbillet-til-
mars-se-hvad-han-vil-tage-med

NASA-astronaut slår rekord for længste ophold i rummet
Fredag d.16. oktober slog Scott Kelly den hidtidige rekord for en amerikaner i rummet på 382 dage i træk.
At slå denne rekord er vigtigt, da det giver viden til at forstå, 
hvordan lange rumrejser påvirker krop og sjæl. 
Kellys tvillingebror, tidligere astronaut Mark Kelly, medvirker 
på Jorden i parallelstudier for at se på hvorledes vægtløshed, 
isolation, stråling og stresspåvirkning indvirker på astronautens 
helbred, på grund af astronautens lange ophold i rummet.
Scott Kelly er planlagt til at vende tilbage til Jorden fra Den 
internationale Rumstation d. 3. marts 2016. Han vil da have 
opnået samlet 522 dage på sine fi re rummissioner.
Da den russiske kosmonaut Padalka vendte hjem d. 11. septem-
ber 2015, havde han opholdt sig 879 dage i rummet.
Se en montage af Kelly Scotts meritter i rummet:
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BRÆNDSELSCELLEBIL

Med dette sæt kan eleverne 

på en spændende og illustrativ 

måde undersøge morgendagens 

bæredygtige energikilder.

Med dette sæt kan eleverne undersøge mange forskellige  måder, 

hvorpå man kan modtage, opbevare eller udnytte bæredygtig 

energi. Sættet består af adskillelige energikilder; brændselsceller 

drevet med henholdsvis ethanol, saltvand, brint samt en solcelle 

til fremdrift ved hjælp af solenergi.

Brug dette sæt til at give eleverne et indblik i fordele og ulemper 

ved moderne energikilder.

HydroStik

Med dette sæt medfølger den smarte HydroStik, som er en helt 

ny genopfyldelig beholder til opbevaring af brint. Vi tilbyder 

 naturligvis genopfyldning af HydroStiken, når den er tømt. Med 

sættet medfølger en fyldt HydroStik, som indeholder brint til 

ca. 23 timers arbejde.
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Frederiksen Scientific A/S
Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod

Tel. +45 7524 4966
Fax +45 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

Afd. Aarhus: Samsøvej 21
DK-8382 Hinnerup 

kr.1579,00 Varenr: 452991PRIS KUN

452996 HydroStik, fyldt kr.  420,00

Genopfyldning kr.  375 kr.
ex forsendelse

Varenr: 452991

mailti:info@frederiksen.eu
http://www.frederiksen.eu
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Nye kravlenisser til alleNye kravlenisser til alle
Illustrator Thomas Clausen har kreeret nye kravlenisser af berømte videnskabsmænd.

Udskriv forsiden på karton og ...klip ud.

fysik•kemi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår!

Se fysik·kemi blad 5 2013 for kravlenisserne af Tycho Brahe, Bohr og Mendelejev. 
Der er lidt fakta om videnskabsmændene på side 4.

Se fysik·kemi blad 5 2014 for kravlenisserne af Galvani, Ørsted og Volta. 
Der er lidt fakta om videnskabsmændene på side 25.

v.

Marie Curie var en polsk fysiker, der sammen med sin mand Pierre Curie (1859-1906) arbej-
dede med den nyopdagede radioaktivitet. Hun måtte som kvinde kæmpe for anerkendelse i 
den videnskabelige verden, og hun måtte sammen med sin mand udføre hårdt laboratorie-
arbejde under kummerlige forhold. Men det lykkedes parret at udvinde Radium og Polonium 
(opkaldt efter Maries hjemland Polen) fra store mængder Begblende. Ca. 0,2 g Ra pr. 1000 
kg Begblende. For denne bedrift fi k Marie Curie Nobelprisen i kemi i 1911.
Inden da havde hun sammen med Henri Becquerel (1852-1908) og sin mand Pierre modtaget 
Nobelprisen i fysik i 1903 for deres forskning i radioaktivitet. Dermed blev hun den første 
kvinde til at modtage en nobelpris og den første til at modtage nobelprisen to gange. 
Hun døde i en alder af 77 år af leukæmi på grund sit arbejde med radioaktive stoffer uden 
viden og hensyn til de sundhedsmæssige skadesvirkninger.

MARIE CURIE 1867-1934

En excentrisk fysiker, ingeniør og opfi nder, der oprindeligt kom fra Serbien, men han blev 
senere amerikaner. Han har en lang række opfi ndelser og patenter bag sig. Han er bl.a. an-
erkendt for at have opfundet radioen. En anerkendelse han først fi k efter sin død, da det i 
mange år var Guglielmo Marconi, der fi k æren som radioens opfi nder. 
En anden mindst ligeså betydningsfuld opfi ndelse var vekselstrømsmotoren og vekselstrøms-
metoden, der gjorde det muligt at transportere elektrisk energi over store afstande. Dermed 
vandt han konkurrencen mod Thomas Edison, om det skulle være vekselstrøm eller jævnstrøm, 
der skulle elektrifi cere verden.

NIKOLA TESLA 1856-1943

I bogen ”Arternes oprindelse” fra 1859 introducerede Charles Darwin sin samtid om, hvordan 
livet på Jorden har udviklet sig gennem naturlig selektion. Det er teorien om, hvordan det 
er den bedst tilpassede, der vokser op og bliver kønsmoden, fi nder en mage og videregiver 
sine gener til den næste generation. 
I sin ungdom var han på en fem-årig jordomrejse på skibet H.M.S. Beagle. Her så han på Kap 
Verde-øerne et lag af koraller og muslingeskaller 15 meter over havets overfl ade – et tegn på, 
at der engang havde været havbund, hvor der nu var landjord. Muslingeskaller fandt han også 
i Sydamerika i tre kilometers højde. Han fandt fossiler fra et kæmpe dovendyr, han vidste ikke 
længere eksisterede men dog lignede det nulevende dovendyr, og han fandt andre fossiler, 
der viste, at livet engang har set anderledes ud, end det gør i dag. Livet udvikler sig over tid.
Han kom hjem med en stor samling noter og indsamling bl.a. af dyr og planter, hvor ud fra 
han over de næste 20 år udviklede evolutionsteorien, der i dag er den mest anerkendte teori 
om, hvordan livet har udviklet sig.

CHARLES DARWIN 1809-1882
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indhold register

Louvrepyramiden i Paris, 

et moderne ikon fra 1989 

inspireret af de mere end 

4000 år ældre egyptiske 

pyramider.
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indhold register

Hubble-rumteleskopet har givet os mageløse 

billeder af verdensrummet. Skabelsens søjler, 

som disse skyer af gas og støv kaldes, har en 

udstrækning på ca. fire lysår. De er arnested for 

nye stjerner.

50 OPFINDELSER
Højdepunkter i teknologien

Thomas Edison poserer for fotografen med en elektrisk pære  

i det berømte laboratorium i Menlo Park, New Jersey. 

Det illustrerer myten om, at Edison opfandt det elektriske lys.
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50OPFINDELSER HØJDEPUNKTER   I TEKNOLOGIEN

Bogen er tredje bind i serien ”50 højdepunkter” Den er ud-
givet af Aarhus Universitetsforlag 30. oktober i år. 

Bogen er opbygget af 50 artikler, der kan læses uafhængigt 
af hinanden. Fælles for de forskellige opfi ndelser er, at de 
har haft, og stadig har stor betydning for vores hverdag. 

Artiklerne er kronologisk opbygget. De afslører, i et 
rasende tempo, hvordan opfi ndelserne har udviklet sig 
gennem tiden til gavn for os. 

Indholdsmæssigt spænder bogens temaer fra papir til 
nanoteknologi. Artiklerne er skrevet i et sprog, der 
også kan læses af elever fra 6.klasse. Artiklerne kom-
plementeres af 200 relevante illustrationer.

Bogen er en glimrende inspirationskilde til undervi-
seren i fysik/kemi, natur/teknologi, biologi og histo-
rie. Den har mange anvendelsesmuligheder både 
i forhold til innovation, fælles faglige temaer og 
teknologiundervisning på mellemtrinnet.

Redigeret af:
Helge Kragh og Kristian Hvidtfelt Nielsen
 

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening sæl-
ger bogen via publikationsafdelingen til en 
meget favorabel pris.
http://www.fysik-kemi.dk/publikationer/
publikationer
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