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Dette materiale rummer otte arbejdsark, som elever kan anvende i forlængelse af det
digitale gæstelærerforløb med Anja C. Andersen og Mads Toudal Frandsen.
I det digitale gæstelærerforløb ‘Forstå mørkt
stof og stjernestøv’ sætter Anja C. Andersen
og Mads Toudal Frandsen fokus på mørkt stof
og stjernestøv. Gæstelærerforløbet er udviklet
til matematik og fysik på de gymnasiale
uddannelser og er bygget op omkring fire
videoer og en lærervejledning: https://emu.
dk/stx/corona-gode-raad-til-undervisning/
digitale-gaestelaererforloeb/forstaa-moerktstof-og?b=t6-t3837-t5126.

På de efterfølgende sider finder du følgende
elevrettede materialer:
•

Arbejdsark 1: Ellipser

•

Arbejdsark 2: Ellipser og sorte huller

•

Arbejdsark 3: Schwarzschild-radius og sorte
huller

•

Arbejdsark 4: Mørkt stof og virialsætningen

•

Arbejdsark 5: Problemformuleringen

•

Arbejdsark 6: Kom i gang med at skrive!

•

Arbejdsark 7: Opgavens pentagon

•

Arbejdsark 8: Populærvidenskabelig
artikel/formidlingsartikel.

Arbejdsarkene kan printes og udleveres til
eleverne, når eleverne har set alle fire film i
gæstelærerforløbet.
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Informationsark til forløbet ‘Forstå mørkt stof og stjernestøv’
med Anja C. Andersen og Mads Toudal Frandsen

Opbygning og indhold

Opgaverne og øvelserne i de otte arbejdsark
er tiltænkt elevernes arbejde med fagene
matematik, fysik og astronomi enten
som et selvstændigt, flerfagligt projekt
eller som led i elevernes arbejde med
studieretningsprojektet (SRP).
I de første fire arbejdsark lægges der op
til, at eleverne arbejder med at anvende
og få kendskab til en række fysik- og
matematikfaglige færdigheder med relation
til mørkt stof og stjernestøv. Der lægges også
op til, at eleverne arbejder undersøgende
på egen hånd. De fire sidste arbejdsark
består af skriveøvelser, der lægger op til
studieretningsprojektet.
Arbejdsark 1 fokuserer på matematikken i
ellipser, som skal anvendes i arbejdsark 2.
Arbejdsark 3 bygger videre på arbejdsark 2,
mens arbejdsark 4 kan behandles uafhængigt
af de øvrige arbejdsark.
Arbejdsarkene 5-8 består af skriveøvelser, der
understøtter elevernes skriveprocesser i en
SRP-kontekst. Det er derfor muligt at springe
en eller flere af disse fire arbejdsark over, hvis
tiden ikke tillader det, eller hvis der ikke er
behov hos eleverne for at arbejde med dem.
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Arbejdsark til elever i faget
Matematik A.

Arbejdsarket skal understøtte, at
eleverne får kendskab til og kan anvende
færdigheder ved ellipsen samt arbejde
undersøgende på egen hånd.

Arbejdsark 1:
Ellipser
I skal regne på, hvordan et himmellegeme bevæger sig rundt om et
sort hul. Vi ved fra Keplers første lov, at planeters baner omkring solen
er ellipseformede, og denne viden kan I bruge her.

Læreren kan vejlede og støtte eleverne
ved, at dele af opgaven regnes i
fællesskab.

1. Udled ellipsens ligning (hent eventuelt støtte her: http://
olewitthansen.dk/Matematik/Element%C3%A6r_matematik_
keglesnit.pdf).
2. Skriv en kort forklaring til hver linje i udledningen.
3. Udled en parameterfremstilling for ellipsen.
4. Skriv en kort forklaring til hver linje i udledningen.
5. Overvej, hvordan man kan finde hastighed og acceleration i et
punkt ud fra parameterfremstillingen. Vis, hvordan dette gøres og
giv et eksempel.
6. Brug tangentens ligning y-y₀= f’( x₀ ) ∙ ( x-x₀ ) samt dit arbejde
fra punkt 3 ovenfor til at bestemme en ligning for tangenten til
ellipsen i et punkt.

3

Arbejdsark til forløbet ‘Forstå mørkt stof og stjernestøv’ med Anja C. Andersen og Mads Toudal Frandsen

Arbejdsark til elever, som har
Fysik A og Astronomi C.

Arbejdsarket skal understøtte, at
eleverne får kendskab til og kan anvende
færdigheder ved ellipsen samt at
arbejde undersøgende på egen hånd.

Arbejdsark 2:
Ellipser og sorte huller
Stjernen S2 er i kredsløb om radiokilden Sagittarius A*, der befinder sig
centralt i Mælkevejen.

Læreren kan vejlede og støtte eleverne ved,
at dele af opgaven regnes i fællesskab. Der
kan arbejdes med enten cirkelbaner eller
ellipsebaner, da ellipsebaner antageligvis vil
være for stor en udfordring for nogle elever.
Opgaverne kan laves i grupper på to til tre elever.

1. Læs artiklen Hilsen fra Mælkevejens center fra tidsskriftet Aktuel
Naturvidenskab: https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/
Aktuel_Naturvidenskab/nr-4/an4-2001maelkevej.pdf.
2. Undersøg, hvilke astronomiske observationer der understøtter, at
Sagittarius A* er et sort hul.
3. Find data for S2, herunder omløbstid og den halve storakse i dens
ellipseformede bane omkring Sagittarius A*.
4. Beregn farten af S2 rundt om Sagittarius A*, når den er henholdsvis
tættest på og længst fra Sagittarius A*.
5. Udled Newtons udgave af Keplers tredje lov med udgangspunkt i
gravitationsloven.
6. Brug Newtons udgave af Keplers tredje lov til at beregne massen
af Sagittarius A*.
7. Kan I ud fra jeres undersøgelser i punkt 6 ovenfor argumentere for,
at Sagittarius A* er et sort hul?
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Arbejdsark til elever, som har
Fysik A og Astronomi C.

Arbejdsark 3:
Schwarzschild-radius
og sorte huller

Arbejdsarket skal understøtte, at eleverne
på egen hånd og med nysgerrighed
og fascination sætter sig ind i faglige
artikler. Artiklerne skal give eleverne en
idé om, hvordan man kan opbygge en
formidlingsartikel om emnet.

Læreren kan samle op på artiklerne
ved, at eleverne præsenterer to-tre
hovedpointer eller undringspunkter for
hinanden i par eller i plenum. Opgaverne
kan laves i grupper på to til tre elever.

1. Læs artiklen Kunsten at veje et sort hul fra Aktuel Naturvidenskab:
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_
Naturvidenskab/nr-5/AN5-2016dff.pdf.
2. Læs også artiklen Roterende sorte huller fra Kvant: http://www.
kvant.dk/upload/kv-2014-1/kv-2014-1-KJ-sorte-huller.pdf.
3. Formuler med egne ord, hvad Schwarzschild-radius er. Formlen
for Schwarzschild-radiussen er givet ved
4. Udled formlen for Schwarzschild-radius ud fra et udtryk for
potentiel energi for et tyngdefelt omkring en centralmasse.
5. Beregn Schwarzschild-radiussen for Sagittarius A*.
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Arbejdsark til elever, som har
Fysik A og Astronomi C.

Arbejdsarket skal understøtte, at eleverne
på egen hånd sætter sig ind i faglige artikler
og på baggrund heraf kan arbejde med et
matematisk emne.

Arbejdsark 4:
Mørkt stof og virialsætningen
1. Læs artiklerne Jagten på det mørke stof og På sporet af det mørke stof,
begge fra Aktuel Naturvidenskab: https://aktuelnaturvidenskab.
dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/an5-2007moerkstof.
pdf og https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_
Naturvidenskab/nr-2/AN2-2016moerkstof.pdf.
2. Hvordan ved forskere, at hovedparten af alt stof i universet er mørkt
stof?
3. Hvilken viden giver spiralgalaksers rotationskurver os om deres
masse og om fordelingen af det mørke stof i galakserne?
4. Bestem en nedre grænse for massen af galaksen NGC 2403 ved
hjælp af rotationskurve på næste side. Den fuldt optrukne graf
viser den observerede rotationskurve, og den stiplede graf viser
den forventede rotationskurve ud fra synligt stof.

Læreren kan tilbyde supplerende
vejledning til punkt 3, hvor eleverne kan
tage afsæt i Keplers love, da opgaven
antageligvis vil være udfordrende for
mange elever. Arbejdsarket kan løses i
grupper på to til tre elever.

5. Vurdér, hvor stor en procentdel af NGC 2403’s masse, der udgøres
af mørkt stof.
6. Undersøg de mulige forklaringer på, hvad mørkt stof kan
bestå af, herunder MACHO og WIMP. Undersøg også, hvad
gravitationslinseeffekten er, og hvilken rolle den spiller i
undersøgelsen af mørkt stof.
7. Undersøg, hvad virialsætningen siger, og hvad den har at gøre
med mørkt stof.
8. Undersøg, hvad gravitationel rødforskydning er, og forklar
fænomenet med egne ord. Se også denne korte film på YouTube
om sorte huller og gravitationel rødforskydning: https://www.
youtube.com/watch?app=desktop&v=if2opecmev8&t=12s.
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Rotationskurve for galaksen NGC 2403.

Kilde: R. H. Sanders: “Modified Newtonian Dynamics: A Falsification of Cold Dark Matter”,
Advances in Astronomy Volume 2009, Article ID 752439, Figure 1.
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Arbejdsark til elever i
forbindelse med SRP-opgave
i fagene matematik, fysik og/
eller astronomi.

Arbejdsarket skal understøtte
eleverne i at skrive en god
problemformulering til SRP. Eleven
kan bruge problemformuleringen
til at styre og fokusere deres
undersøgelse og skrivning.

Arbejdsark 5:
Problemformuleringen
Problemformuleringen i SRP består ofte af et overordnet spørgsmål
og en række underspørgsmål. Der kan være flere udfordringer med
hensyn til problemformuleringen, eksempelvis at:
•

Problemformuleringen er for omfattende. Det kan gøre opgaven
for ufokuseret og vanskelig at besvare.

•

Problemformuleringen er for enkel. Det kan betyde, at opgaven
ikke holder et tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

Læreren kan indledningsvist gøre eleverne
opmærksomme på, at skriveprocessen er central og
vanskelig. Central, fordi skriftlighed er en væsentlig
del af SRP-arbejdet. Vanskelig, fordi skriveprocessen
også er en lærings-, undersøgelses- og
erkendelsesproces for eleverne. Aktiviteterne kan
gennemføres individuelt eller i par.

I denne øvelse kan I arbejde med problemformuleringen gennem
disse trin:
1. Lav en hurtigskrivning på fem minutter om sorte huller eller om
mørkt stof, hvor du bruger din viden fra de foregående opgaver.
Skriv uden at rette i teksten. Skriv eksempelvis om, hvorfor emnet
er interessant, eller hvad der er vigtigst i emnet.
2. Formulér det centrale indhold i din hurtigskrivning i én sætning.
3. Omformulér sætningen til et spørgsmål. Sørg for, at spørgsmålet
lægger op til en faglig undersøgelse, der inddrager flere af fagene
matematik, fysik og astronomi. Dette er dit første udkast til en
problemformulering.
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4. Hvad er nødvendigt for, at du kan svare på dit overordnede
spørgsmål fra punkt 3? Stil tre-fire konkrete, faglige
underspørgsmål, du skal besvare for at kunne svare på dit
overordnede spørgsmål.
5. Overvej, om dine underspørgsmål hænger sammen, og om de
kommer i en logisk rækkefølge.
6. Del dit udkast til problemformulering og underspørgsmål med din
sidekammerat og giv feedback: Har det overordnede spørgsmål et
passende omfang? Kan man besvare det overordnede spørgsmål
gennem underspørgsmålene? Er der en logisk rækkefølge i
underspørgsmålene?
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Arbejdsark til elever i
forbindelse med SRP-opgave
i fagene matematik, fysik og/
eller astronomi.

Arbejdsarket skal støtte elever til at
komme i gang med at skrive deres
SRP-opgave.

Arbejdsark 6:
Kom i gang med at skrive!

Læreren kan vejlede eleverne med udgangspunkt i
de produkter, som blev produceret i det foregående
arbejdsark. Aktiviteterne kan gennemføres
individuelt eller i par.

Nøglesætning 1

Det kan ofte være svært at komme i gang med at skrive. Især når det
gælder store opgaver. Formålet med denne opgave er at komme i
gang med at skrive.
1. Udvælg tre nøglesætninger fra din hurtigskrivning fra arbejdsark 5.
Her skrev du om sorte huller eller mørkt stof.

Nøglesætning 2

2. Byg videre på dine tre sætninger med fire-fem linjer, hvor du
uddyber nøglesætningerne og bruger faglige begreber fra
artiklerne og opgaverne ovenfor.
3. Skriv en indledende sætning – en såkaldt emnesætning – til hver
af de tre afsnit, du skrev i punkt 2 ovenfor. Skriv også en sætning til
hver af de tre afsnit, der afrunder afsnittet.

Nøglesætning 3
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Arbejdsark til elever i
forbindelse med SRP-opgave
i fagene matematik, fysik og/
eller astronomi.

Arbejdsarket skal hjælpe eleverne
med at få et overblik over de
centrale dele af undersøgelsen og
af SRP-opgaven.

Arbejdsark 7:
Opgavens pentagon

Læreren kan introducere ”Opgavens pentagon”
(Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode
opgave (2017)), der kan anvendes som skabelon.
Aktiviteterne kan gennemføres individuelt eller i par.

1. Skriv individuelt, hvad opgavens overordnede spørgsmål er: Hvad
spørger du om? Træk eventuelt på dit arbejde fra arbejdsark 5.

6. Del dine fem punkter ovenfor med din sidekammerat: Er det
klart for din sidekammerat, hvad du gerne vil undersøge? Er det
klart, hvorfor du vil undersøge netop dette? Er det klart, hvilke
data og fænomener du vil undersøge? Er det klart, hvilke teorier,
begreber og metoder du vil anvende, og er det klart, hvad din
fremgangsmåde vil være?

2. Skriv individuelt, hvad undersøgelsens faglige formål er: Hvorfor
spørger du?

7. Genskriv dine fem punkter, efter du har fået feedback fra din
sidekammerat.

3. Skriv individuelt, hvad undersøgelsens empiri er: Hvad spørger du
til? Her kan du komme ind på dit stof, dine data og det fænomen,
du vil undersøge.

8. Lav en dummy til din opgave. En dummy er en oversigt over de
elementer og afsnit i opgaven, du vil have med. Tilføj enkelte
stikord til de enkelte punkter, så det fremgår, hvad de enkelte
afsnit vil indeholde.

4. Skriv individuelt, hvad undersøgelsens redskaber er: Hvad spørger
du med? Her kan du komme ind på teorier, faglige begreber og
metoder. Træk på din viden fra Arbejdsark 1-4.
5. Skriv individuelt, hvad undersøgelsens metode og
fremgangsmåde er: Hvordan spørger du?

9. Del din dummy med din sidekammerat og diskuter, om de enkelte
afsnit kommer i en logisk rækkefølge. Er der noget, der mangler,
eller noget, der skal flyttes rundt?

11

Arbejdsark til forløbet ‘Forstå mørkt stof og stjernestøv’ med Anja C. Andersen og Mads Toudal Frandsen

Arbejdsarktil elever i
forbindelse med SRP eventuelt i samarbejde med
danskfaget.

Arbejdsarket skal
introducere eleven til den
populærvidenskabelige
artikel som genre.

Læreren kan indledningsvist vejlede eleverne i den populærvidenskabelige
artikel som genre. Vælger eleverne at skrive en populærvidenskabelig artikel,
vil SRP-opgaven være tredelt og bestå af et afsnit, hvor der undersøges et
emne i det naturvidenskabelige fag, en formidlingsartikel om emnet rettet
mod en bestemt målgruppe samt en danskfaglig analyse af sproglige
virkemidler i artiklen. Aktiviteterne kan gennemføres individuelt eller i par.

Arbejdsark 8:
Populærvidenskabelig artikel /
formidlingsartikel
Formålet med den populærvidenskabelige artikel er at
præsentere et videnskabeligt eller fagligt emne for ikke-fagfolk. En
populærvidenskabelig artikel skal vække interesse og formidle sit
emne let forståeligt og også gerne underholdende. Svære begreber
skal forklares, og komplicerede sammenhænge skal gerne belyses
med hverdagseksempler. Figurer og andre illustrationer er også
egnede.
Du kan gøre din populærvidenskabelige artikel interessant på flere
måder:

•

Layout
Opbygningen minder ofte om en nyhedsartikel med rubrik,
underrubrik og mellemrubrikker. Det gør artiklen overskuelig for
læseren, og interessante overskrifter kan vække interesse. Brug
gerne faktabokse til at forklare centrale begreber og teorier.

•

Sprog
Brug journalistisk sprog og undgå for mange svære begreber. De
fagbegreber, du anvender, skal forklares for læseren.

•

Modeller, illustrationer m.m.
Brug modeller og illustrationer til at forklare vanskelige begreber
og sammenhænge.

•

Billedmateriale
Brug billedmateriale som illustration. For eksempel af historiske
begivenheder, geografiske områder m.m.
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Øvelse 1: Eksempler på populærvidenskabelige artikler

1. Medbring et eller to eksempler på populærvidenskabelige
artikler (for eksempel fra Illustreret Videnskab), som, I synes, er
interessante. Inddrag eventuelt også artiklerne Jagten på det
mørke stof og På sporet af det mørke stof, begge fra Aktuel
Naturvidenskab: https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/
Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/an5-2007moerkstof.pdf og https://
aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/
nr-2/AN2-2016moerkstof.pdf.

4. Start med at skrive din artikel. Skriv først et udkast til et konkret
scenarie, der skal indlede din artikel og lav dernæst en overgang til
artiklens fokus.
5. Byt med din sidekammerat: Er indledningen interessant og
fængende? Giver den dig lyst til at læse videre? Er den for tung og
vanskelig?
6. Skriv et udkast til artiklen og overvej undervejs, hvilke begreber
der skal forklares særskilt i faktabokse, og hvilke figurer der skal
inddrages.

2. Del artiklerne ud i klassen og læs dem.

7. Lav et udkast til overskrift og afsnitsoverskrifter.

3. Undersøg, hvordan artiklerne bruger:

8. Del igen med dine sidekammerat og giv respons med hensyn til:

• Layout (herunder brug af illustrationer, figurer og faktabokse)

• Layout

• Sprog (eksempelvis hverdagssprog, fagbegreber, billedsprog)

• Sprog

• Opbygning (herunder scenarier, der ofte indleder en
populærvidenskabelig artikel).

• Brug af billeder og figurer.

Øvelse 2: Skriv en populærvidenskabelig artikel om sorte huller eller
mørkt stof

9. Genbesøg det retoriske pentagram. Hænger de forskellige
elementer i pentagrammet sammen?
10. Genskriv artiklen og integrer feedbacken fra sidekammeraten.

1. Start med at udfylde det retoriske pentagram (kan ses på https://
www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html): Hvem taler? Hvem
modtager? Hvad er emnet og så videre?
2. Hvilke begreber og teorier er centrale at få med? Hvilke skal
forklares og hvordan?
3. Udvælg en af de medbragte populærvidenskabelige artikler, som
I synes godt om, og prøv at aflure, hvad den gør godt. Skriv en liste
over tricks fra artiklen, som du gerne vil bruge i din egen artikel.
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