
Undervisningsplan: verdensbillede i 4 klasse 

Sammenhæng: 
Denne plan indeholder et forslag til hvordan man kan udforme et kort forløb i 4 klasse i faget historie, 
omhandlende verdenssynet. Paradigmeskiftet i dette fra det geocentriske til det heliocentriske med 
udgangspunkt i et kort forløb dækker denne plan i alt 4 lektioner historie svarende til 4 ugers 
behandling. Eleverne skal i denne undervisningsplan introduceres for forskellige verdensbilleder. det 
geocentriske ved Ptolemeus’ fremstilling omkring universet og den moderne afbildning i form af 
NASA’s afbildning. Hvorefter eleverne på ekskursion til Uraniaobservatoriet hvor de selv får syn for 
sagerne og slutteligt skal eleverne selv konstruere deres eget verdensbillede og for klassen forklare dette. 
 
Centrale begreber: 

Heliocentrisk, geocentrisk, verdensbillede. 
 

Litteratur til elever: 

Et 2 siders kompendium som udleveres i løs ark men hhv. et billede af det heliocentriske og det 
geocentriske verdensbillede og en kort introduktion til de to. (Se bilag) 
 
Litteratur til underviser: 

Da der ikke findes et bestemt bogsystem som belyser netop denne udvikling, er her et par 
hjemmesidelinks som kan hjælpe med at belyse: 
http://www.cozmo.dk/kosmologi/ 
http://www.nasa.gov 
http://www.esa.int/esaCP/index.html 
http://www.nafa.dk/urania.shtml 

Mål: 

Historiefagets formål Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i 
menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre 
kulturer og menneskers samspil med naturen. 

Især er det fortolknings og formidlings trinmålene denne undervisningsplan sigter på at berøre: 

Fortolkning og formidling 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:  

 gengive fremstillinger af historiske begivenheder med egne ord, i tegning og i dramaform.  
 stille spørgsmål, der kan uddybe forståelsen af historiske beretninger.  
 udpege synlige spor fra fortiden.  
 udtrykke egne holdninger til historiske begivenheder og deltage i samtale herom.  
 gengive historiske fortællinger.  
 skabe fortællinger om hverdagsmennesker ud fra viden om fortidens begivenheder og samfund.  
 fremstille modeller og efterligninger af genstande, som kan illustrere fortidens levevis.  

Målet for denne undervisning er at eleverne introduceres til forskellige synspunkter på hvorledes jorden 
er placeret i universet og slutteligt skal eleverne illustrere/konstruere deres eget verdensbillede. 



Tegn:  

I et undersøgelseslandskabet er det nødvendigt at bringe alle på banen derfor skal underviseren holde 
øje med hvor meget hver elev spiller ind med. 

Tiltag: 

Spørg ind til de elever som umiddelbart ikke er så meget med som andre. 

Evaluering:  

Denne foretages formativt under forløbet og summativt på elevernes udarbejdelse af verdensbilleder 
som efterfølgende indsættes i elevernes portefølje. 

 

Timeplan 

1. Time, eleverne introduceres induktivt til emnet og det geocentriske verdensbillede fra oldtiden og 
det heliocentriske verdensbillede fra reformationen introduceres, herefter arbejdes der i 
undersøgelseslandskab med at fastlægge hvad centrum af universet er. 

2. Time, ekskursion til Urania observatoriet, hvor eleverne præsenteres for universet gennem en 
kikkert. 

3. Time, eleverne præsenteres for deres opgave at fremstille en tegning/frise/skitse/model af hvordan 
de selv mener at verdensbilledet er(produkt til elevernes portefølje). 

4. Time, opsamling og afslutning på klassen ved at eleverne fremviser og forklarer deres verdensbillede. 
 

 
  



Bilag (Elev handouts): 
 

I gamle dage sad man ofte og kiggede på stjernehimmelen som om 
aftenen oplyste himmelen. Man prøvede man at forklare hvad det 
var man så. Man kunne se nogle lysende prikker der bevægede sig, 
dem kaldte man planeter. Andre prikker så ud til at blive det samme 
sted hver dag dem kaldte man stjerner. 
 
Ved at kigge på stjernerne, solen og planeterne hver dag over lang tid 
kunne man se hvordan universet var opbygget. Jorden var i midten 
og alle planeterne og solen der bevægede sig omkring jorden. 
 
 
 

Senere opfandt man kikkerten. Med den kunne man pludselig se 

flere planeter.  Man kunne i kikkerten også se at stjernerne var sole, 

som vores egen sol og at de var meget langt fra hinanden.  

I nyere tid har kikkerten udviklet sig. Nu kan man se mange flere 

ting end man kunne før. Man kan se nogle af prikkerne man kan se 

på himmelen faktisk er mange sole. Sådanne grupper af sole valgte 

man at kalde galakser. Man kan også se at vores galakse, Mælkevejen, 

ikke var den eneste, men kun én blandt mange.  

Ved at kigge på galakserne så man, at alle de fjerner sig fra hinanden 

og at universet hele tiden bliver større og større.  

Derfor mener man, at universet blev til i et stort skrald(big bang). 

Jorden er altså ikke midt i universet. Jorden er kun en planet der 

bevæger sig omkring en sol og er en del af en galakse.  

 

 



 

 

 


