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Er det guld

Historien om 
Kong Au og Professor Guldberg







Observation Elektrisk- 
ledende

Varmeledend
e

Magnetis
k

Massefyld
e

g/cm3

Kobber hårdt
rødligt

ja hurtig nej 8.93 

Jern hårdt
gråt

ja langsom ja 7,88 

Aluminium hårdt 
gråt

ja hurtig nej 2,7 

Bly
(giftigt)

blødt
gråt

ja langsom nej 11,3 3

Glas hårdt
gennemsigtigt

nej ikke nej 2,2 - 2,5

Guld blødt
gult skinner

ja hurtig nej 19,3 

Hvilket materiale?



5E-modellen







● Videnskabsår22
● Niels Bohr -  100 år 

for Nobelpris i fysik

Årets tema 
Gådefulde 
verden



Store gennembrud
Nysgerrighed viser nye veje. Vi står på skuldrene af giganter

Atomer og 
molekyler  

Materialekendskab
Tilstandsformer

● Demokrit - atomer
● Thomson - opdager elektronen
● Rutherford - atomets 

udseende
● Viden om spektrallinier & 

planeternes baner
● Schröder - partikler som 

bølger
● Einstein - gode venner 



En ekspert er en person, 
som har begået alle de fejl, 
som det er muligt at begå 
inden for et begrænset 
område.       

Niels Bohr

Arbejd med 
undersøgelser

I forskernes fodspor
Gør som forskerne - stil spørgsmål og eksperimentér

Prøv 
dig 
frem

Observation

Eksperiment



Ny viden
Hvad bliver den næste store opdagelse?

Hver dag udforsker 
videnskabsfolk kloden rundt 
vores gådefulde verden og 
gør nye opdagelser og 
gennembrud på baggrund 
af egen og andres viden.

Videnskaben 
på besøg

Åbner 10. maj

Forskerfilm fra ABC



Enhver forøgelse af viden og 
kunnen er forbundet med 
øget ansvar.         Bohr

Niels Bohr arbejdede for 
internationalt samarbejde med 
fri udveksling af idéer og 
fredelig brug af den 
sprængfarlige atomkraft, som 
han var med til at opdage.

Niels Bohr og atombomben

Videnskabens dilemmaer
Etiske overvejelser i videnskaben

Sæt fokus 
på 

formidling

Sæt fokus 
på 

samarbejdeDilemma

Sæt fokus 
på at dele 

viden



Delerkendelser

Alt stof kan deles i 
mindre dele

Alt stof har egenskaber 
fx vægt og temperatur

Delerkendelser

Vand kan ændre tilstandsform til 
både is og damp

Mennesket kan sammensætte stof 
til materialer med bestemte 
egenskaber

Intet stof forsvinder, men bliver 
omdannet til noget andet.

Progressionsbeskrivelser
Skab en rød tråd i naturfagsundervisningen



Hvilke forudsætninger for at 
arbejde med materialekendskab 
oplever I, at eleverne har?

Hvad kommer naturligt før og 
efter?

Refleksion



Brug uge 39 til et 
didaktisk udviklingsrum

- Sæt fokus på jeres egen praksis
 

- Oplæg til didaktisk refleksioner

Fx
Hvordan kan I komme i dialog med hinanden på jeres skole om 
progression både konkret inden for materialekendskab, men også 
mere generelt om det eleverne skal lære i natrufagene



Søg 
festivalpuljen

  Fokusområder

● Samarbejd med 
eksterne aktører

● Sæt nye rammer for 
undervisningen

● Udforsk nye metoder

● Styrk naturfaglige 
kulturer



Gådefulde verden
?


