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Forfattere: Christina Ena Skovgaard, VUC Aarhus, Torben Arentoft, SAC (Aarhus
Universitet) og Kristian Jerslev, VUC Aarhus

Undervisningsforløbets mål og indhold
En stjernes fødsel, liv og død - forløb til fysik/kemi i folkeskolens 9. klasse
Eleverne skal i grupper undersøge hvordan stjerner opstår, lever og dør. Eleverne skal afslutningsvis formidle deres viden til andre.
Fokus er på elevernes evne til selvstændigt at tilegne sig naturvidenskabelig viden samt på
kommunikation om og formidling af denne viden.
Omfang: 3-4 lektioner til gruppearbejdet. 1 lektion til formidling og evaluering.
Der vil være berøring med følgende Fælles Mål for faget fysik/kemi:
Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser
Eleven har viden om teorier for opbygningen af Solsystemet, galakser og Universet
Eleven kan med modeller beskrive bevægelser i Solsystemet og Universets udvikling, herunder med simuleringer
Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer
Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og
begreber
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier
Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold
Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold
Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold
Eleverne bør inden gruppearbejdet kende til:
Atomets opbygning og begrebet isotoper
Kemiske reaktioner og reaktionsskemaer
Energibegrebet, herunder fotoner
Massetiltrækningskraft og tyngdekraft
Hvis der er er noget af ovenstående, som eleverne ikke tidligere har arbejdet med, kan det
lægges ind i starten af dette forløb.
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Forslag til tilrettelæggelse
Eleverne skal i grupper undersøge hvordan stjerner opstår, lever og dør. Eleverne skal afslutningsvis formidle deres viden til andre. Det kan fx være elever fra 8. Klasse, elever fra parallelklassen, forældre eller andet.
Eleverne skal selv søge information, tilegne sig viden og planlægge hvordan de vil formidle
deres nye viden til andre.
Tanken er at eleverne skal arbejde helt på egen hånd, med læreren som vejleder. Alt efter
hvad eleverne tidligere har arbejdet med kan der dog være behov for, at dele af stoffet gennemgås af læreren. Dette kan enten gøres inden gruppearbejdet sættes i gang, eller det kan
gøres løbende i små bider, når behovet opstår.
I første lektion introduceres eleverne til opgaven, hvilke krav der er til det endelige produkt,
målgruppen for formidlingen, tidsramme for arbejdet osv. Tal med eleverne om hvordan de
kan søge informationer, hvordan man ved om man kan stole på de informationer man finder
osv. Tal også med eleverne om hvordan de bedst forbereder sig på at formidle videre til andre. Skal der fx laves plancher eller lignende? Eventuelle spørgsmål fra eleverne afklares.
Eleverne får fx følgende arbejdsspørgsmål at gå ud fra (evt. kan eleverne selv være med til at
opstille spørgsmål):
Hvordan dannes en stjerne?
Hvad sker der i en stjerne?
Hvorfor lyser en stjerne?
Hvordan ændrer en stjerne sig over tid?
Hvad sker der når en stjerne dør?
Hvad sker der efter stjernen er død?
Hvor længe lever stjerner?
Hvad ved man om planeter i andre solsystemer end vores? (Exoplaneter)
Kan der være liv i andre solsystemer?
Hvilke nye fagord møder I? Kan I forklare dem?
Eleverne går i gang med arbejdet. Læreren fungerer hele tiden som vejleder, og hjælper fx
hvis grupper går i stå eller fungerer dårligt, hvis noget af stoffet er svært at forstå osv. Læreren
hjælper også med at overholde en form for tidsplan, så man sikrer at alle grupper er klar til at
formidle deres viden på det ønskede tidspunkt. Eventuelt afholdes der en prøve på formidlingen, hvor grupper internt i klassen fremlægger for hinanden.
Afslutningsvis formidler eleverne deres nye viden om stjerner til andre på skolen eller andre
steder. Herefter evalueres forløbet sammen med eleverne:
Hvordan har det været at arbejde på denne måde?
Hvordan har I oplevet det at skulle formidle jeres viden til andre?
Har arbejdet givet anledning til nye faglige spørgsmål? (disse kan evt. tages op senere)
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Litteraturliste
Forløbet kan eventuelt knyttes til følgende undervisningsmateriale (bog - kapital):
Explore fysik-kemi 9 - Jordens udvikling
KOSMOS fysik og kemi 9 - Himmel og jord
Ny Prisma fysik og kemi 9 - Lysets kilde

Hjemmesider
www.rummet.dk
http://www.rundetaarn.dk/observatoriet/stjernerne/stjerners-liv/
Se desuden Anja C. Andersens omfattende linkliste på www.origins2017.com

Kontakt
Origins2017
Producent Christina Blangstrup Dahl
Musikhuset Aarhus
Skovgaardsgade 2C
8000 Aarhus C
www.origins2017.cvom
chbd@aarhus.dk
25772395
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Om Origins2017
•
•
•
•

Hvor kommer universet fra - og hvordan ender det?
Hvordan opstod livet - og hvordan udviklede det sig?
Hvordan kan mennesket erobre rummet - og er der liv derude?
Hvordan reagerer mennesker på opdagelser, der ryster deres verdensbillede?

Det er disse spørgsmål, som de fire værker i Origins2017 handler om.
Origins2017 vil gerne vise, at ny klassisk musik kan formidle den følelsesmæssige dybde i
mødet med naturvidenskabens svar på de allerstørste spørgsmål. Der er et enormt behov for
at fortælle historien om naturvidenskaben, så den kan få den plads i befolkningens bevidsthed, som den fortjener: Som en stor åndelig kraft; en tredje dannelsesdisciplin sammen med
kunst og humaniora. For naturvidenskaben kan besvare nogle af de største spørgsmål, vi kan
stille os selv.
Origins2017 består af fire selvstændige værker skrevet af Niels Marthinsen, to om astrofysik
og to om evolutionsbiologi:
•
•
•
•

En korsymfoni om universets begyndelse og slutning: A Universe from Nothing (titel venligst udlånt af Lawrence Krauss)
En opera om Charles Darwin; om videnskab, moral og kærlighed: DARWIN
Et evolutionsoratorium om livets begyndelse og udvikling: EVOLUTION!
En big band-symfoni om solsystemet og rummets erobring: Solar Walk

Origins2017-ensembler
Aarhus Sommeropera, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Jazz Orchestra samt Århus Sinfonietta
og Vokalensemblet GAIA.
Origins2017-teamet
Komponist: Niels Marthinsen
Forfattere: Ursula Andkjær Olsen, Pia Juul, Bent Nørgaard og Susi Hyldgaard
Fagkonsulenter: Anja C. Andersen, Niels Bohr Instituttet og Peter C. Kjærgaard, Statens Naturhistoriske Museum
Producent og formidler: Christina Blangstrup Dahl
Forestillinger, DARWIN: 29. og 30. august samt 6. og 8. september 2017 kl. 19.30
Skolekoncerter desuden: 1. og 5. september 2017 kl. 11
Tilmelding: Christina Blangstrup Dahl (chbd@aarhus.dk)
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