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Niels Bohr – danskeren der ændrede verden 

Tema: Mennesket og naturvidenskaben 
Fag: Historie og Fysik/ kemi  
Målgruppe: 8.- 10 klasse, voksenundervisningen 

Tv-kanal: DRKultur,  

Udsendelses år: 01. 12. 2013 
40 min. 

 

  

Billedet er fra tv-udsendelsen 

 

  

Den pædagogiske vejledning gør rede for hvilke færdigheds- og videns mål, lærerne kan lægge til grund for 
arbejdet med Tv – udsendelsen og beskriver hvilke temaer, der kan tages op i forbindelse med filmen. 
 

Faglig relevans / kompetenceområder 
Udsendelsen kan bruges i et tværfagligt samarbejde mellem historie og fysik/kemi 

Følgende mål kan lægges til grund for arbejdet med Tv – udsendelsen 

Historie:  

 Eleven kan forklare/ har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien 

 Eleven har viden/ kan forklare forandringer af samfund, lokalt, regionalt og globalt 

 Eleven har viden/ kan beskrive ændringer om/ i magtforhold og samfundsstrukturer før og nu 

 
Fysik/ Kemi 
Perspektivering: 

 Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling i 
naturvidenskabelig erkendelse 

 Eleven kan beskrive sammenhænge mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling 

 Eleven får viden om centrale teknologiske gennembrud 
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Ideer til undervisningen 
 
Filmen giver mulighed for at behandle: 

 Et historisk rids over atomforskningen fra Madam Curie til atombombens udvikling 

 Niels Bohr og andre centrale personer i forhold til atomets udforskning i perioden fra 1900 tallet til 
1950’erne 

 Det etiske dialemma i forhold til atombomben 

 Spændingen mellem den humanistiske og videnskabsmanden Bohr  

 Videnskabens etiske dialemma generelt 

 Som introduktion eller afrunding af et emne om kvantefysikken/ atomets udforskning 

Følgende model kan sammen med eleverne bruges til at skabe et overblik over eller hvilke temaer, 
udsendelsen behandler i forhold til Niels Bohr og andre videnskabsmænd 
 

 
 
Modellen er udarbejdet af Jens Rahr Schmidt 
 

Supplerende materialer 

Tv- udsendelsen:  
”Da videnskaben mistede sin uskyld” (Om atombombens udvikling og det etiske dialemma) 
 
 
 


