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skolarbetet

www.alltomvetenskap.se
– Här finner man aktuella artiklar om vetenskap som rör allt från 

astronomi till geologi och klimat.

www.forskning.se
– Aktuell vetenskap om allt från hjärnan till stamceller och vår 

planet

Om Kunskapsmedia
Kunskapsmedia AB är ett medieföretag som producerar och 
distribuerar utbildningsprogram på DVD och streaming till bland 
annat AV/Mediacentraler, skolor, företag, förvaltningar och 
organisationer.
Genom pedagogiska program kan man påverka attityder samt 
engagera och stimulera inlärning av ny kunskap. Har du tips på 
filmer vi borde köpa in eller producera?
Kontakta oss på info@kunskapsmedia.se

Studiehandledning  Diskussionsfrågor:
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen är det 
viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hur man ska 
hantera diskussionen och svaren. Dela gärna upp gruppen i 
mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina svar. 

• Vem var John Dalton och vad upptäckte han?
• Vilka svagheter hade Daltons atommodell?
• Vad upptäckte Joseph Thompson och Ernest Rutherford om 

atomers upbyggnad?
• Vad innebär egentligen Bohrs atommodell?
• Varför fick Niels Bohr nobelpris 1922?
• Varför flyttade Niels Bohr till USA och varför hjälpte han till 

att utveckla atombomben?
• Nämn några av de framsteg som skett inom atom-

forskningen sedan Niels Bohrs tid.

Uppgift
Grupparbete: Ta reda på mer om Niels Bohr och hans upptäck-
ter och presentera dem för gruppen. Redovisa arbetet på stora 
ritblock, som serietidning, hemsida eller film.

Serien Milstolpar inom naturvetenskap och teknik ger en insikt 
i både den vetenskapliga och sociopolitiska bakgrunden av en 
upptäckt eller uppfinning. Vi får vetenskapliga porträtt på 
pionjärer inom många områden och forskningsämnen presen-
teras ända fram till nutid.
Genom avancerade datoranimationer, dramatiserade scener och 
mängder med historiska filmdokument får vi på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt följa utvecklingen av nyskapande vetenskap 
med en historisk bakgrund.

5 6

Produktion: © Inter/Aktion GmbH, Tyskland
Svensk distribution: © Kunskapsmedia AB 2009
Filmnr: 1259KM

!Läs mer om 
våra filmer på 
kunskapsmedia.se

SERiE: Milstolpar inom naturvetenskap och teknik
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Ämne: Natur/teknik, fysik

Ålder:  från 13 år (H, Gy)

Speltid: 15 minuter

Svenskt tal

Programmets innehåll
I denna film får vi veta mer om den danska fysikern Niels Bohr 
och hans kvantteori för att beskriva atomen. 
John Dalton var först med att ge atomen en vetenskaplig bety-
delse. Därmed kunde kemiska reaktioner beskrivas med siffror. 
Men med tiden insåg man att atomer inte var hårda, odelbara 
kulor, utan att även atomer har en egen struktur. 

Niels Bohr skapade 1913 den atommodell som utgör grunden 
för vad vi idag vet om materiens atomära uppbyggnad. Model-
len kallas för Bohratom och används fortfarande ofta, framfö-
rallt i undervisning. För sitt arbete med Bohratomen tilldelades 
Niels Bohr Nobelpriset i fysik 1922.

Syfte/inlärningsmål
• att presentera Niels Bohr och hans upptäckter
• att förklara Bohrs atommodell och dess betydelse
• att ge inspiration till att diskutera vetenskap och dess 

betydelse för människans och samhällets utveckling

Mål som eleverna bör ha uppnått efter 
genomgången grundskola, bl.a.
– Utveckla kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskaps-

bildande metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser 
samt mätningar, observationer och experiment, 

– ha kunskap om universums, jordens, livets och människans 
utveckling,

– känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och 
därigenom ha inblick i olika sätt att förklara naturen.

 Mål som eleverna bör ha uppnått efter
genomgången gymnasieskola, bl.a.
– Utveckla kunskap om centrala fysikaliska begrepp, storheter 

och grundläggande modeller,
– tillägna sig kunskap om fysikens idéhistoriska utveckling och

hur denna har påverkat människans världsbild och samhällets 
utveckling,

– ha vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i samhälls-
utvecklingen, såväl i ett historiskt perspektiv som i ett fram-
tidsperspektiv

Fakta om Niels Bohr
Niels Bohr var en dansk fysiker. Han föddes 1885 och dog 1962.
  Bohr beskrev atomer på ett sätt som bygger på idén att de 
negativt laddade elektronerna går i banor runt den positivt 
laddade atomkärnan, ungefär som planeterna runt solen. Bohr 
framhöll att elektronerna bara kan röra sig i vissa lager. När en 
elektron hoppar till ett lager närmare kärnan sänder atomen ut 
ljus. Om en elektron ska kunna hoppa till ett yttre lager måste 
atomen i stället fånga in ljus. Däremot kan en elektron inte 
flytta sig litet i taget från ett lager till ett annat. Denna modell, 
som kallas Bohratom, används fortfarande ofta, framför allt i 
undervisning.

Bohr fick nobelpriset i fysik 1922. Han var sedan med om att 
utveckla den första atombomben. Detta ledde också till att han 
engagerade sig politiskt.

Niels Bohr och hans atommodell Fakta om atomer
En atom är den minsta delen av ett grundämne. Atomerna be-
står i sin tur av mycket små atompartiklar eller elementarpartik-
lar (”partikel” betyder en mycket liten del). Men dessa partiklar 
är likadana i alla atomer. Därför är en atom av till exempel syre 
den minsta mängd syre, som fortfarande är syre. Däremot har 
olika slags atomer olika många partiklar. Därför väger atomer 
olika mycket.

Atomerna är så små att man inte kan se dem med ögonen eller 
ens med vanliga mikroskop. Man kan däremot se dem med 
elektronmikroskop. Men redan mer än hundra år innan sådana 
mikroskop fanns, hade kemisterna räknat ut att det måste fin-
nas atomer. En av de kemisterna var svensken Berzelius.

Atomer har en tung kärna. Kring kärnan virvlar ett moln av 
lättare partiklar, elektroner. Redan på 1930-talet lärde sig fors-
karna klyva atomer genom att skjuta partiklar mot deras kärnor. 
Den upptäckten ledde senare till att man kunde bygga atom-
bomber och vätebomber (kärnvapen) och bygga kärnreaktorer.

Atomer kan också hänga ihop i molekyler. På så vis bildas 
sammansatta ämnen eller kemiska föreningar.

Källor: NE m.fl.

Allmänna råd inför visningen:
• Gå igenom filmen för att lära dig filmens pedagogiska upp-

byggnad och huvudbudskap.
• Tänk igenom vad du ska be deltagarna fokusera på.
• Hur ska du använda filmen? Som starter, som utgångspunkt 

för diskussion/grupparbete?
• Hur ska du följa upp filmvisningen?
• Introducera filmen genom en kort beskrivning av innehållet 

och tala om hur det berör deltagarna.
• Tala om varför du valt just det här programmet.
• Ange om deltagarna ska fokusera på något särskilt och om 

de ska föra anteckningar.
• Informera om vad som ska hända efter filmens slut.
• Koppla filmen till deltagarnas egen situation.
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