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Fag 

Almen studieforberedelse (stx), Studieområdet (htx)- fagene dansk og fysik 

Titel 

”Sandheden om månelandingen” 

Tv-udsendelse på dvd, DR2, 26.01.2006. 50 minutters varighed. 

I 1969 satte Neil Armstrong som den første sin fod på månen. Tiden taget i betragtning var det en 
teknologisk bedrift og en videnskabelig landvinding, måske den største i menneskehedens historie. 
Besynderligt nok mener flere, at månelandingen var et bedrag og i virkeligheden fandt sted på jorden. 
Konspirationsteoretikerne taler om, at datidens teknologi var for ringe og om mistænkelige fejl i nogle af 
billederne fra månen. Et sådant kolossalt bedrag måtte nødvendigvis omfatte tusinder af mennesker, 
herunder adskillige nobelprisvindere og regeringer, der ville have alle gode grunde til at afsløre 
amerikanernes fup. Tv-udsendelsen tager de forskellige konspirationsteorier op én for én og viser, at det 
ville være betydeligt lettere at bygge en raket og flyve til månen, end at iværksætte så stort et 
svindelnummer. 

Tema: Hvordan man erkender og skaber viden i hovedområderne 

Målgruppe: 1-2 g 

 

Faglige mål og fagligt indhold: (iflg. Læreplaner fra 2010) 
 

Denne tv-udsendelse ligger inden for følgende faglige mål og kernestof: 

Stx: Almen studieforberedelse 

Faglige mål:  

 tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder 

 vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til 
den konkrete sag 

 demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære 
videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. 

 
Fagligt indhold: 

I arbejdet med hver sag skal flere fag være aktive. Emnerne skal inddrage stof fra fagene og støtte 
fagenes mål og den faglige progression. 
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Studieområdet på htx: 

Faglige mål: 

 redegøre for tanker og teorier, der ligger bag erkendelse inden for teknologiske, 
naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområder 

 redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret 
problemløsning 

 redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. 
 

Kernestof: 

Videnskab og vidensformer 

 teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling 

 videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab 

 modeller og hypoteser 

 kvalitativ og kvantitativ metode 

 analyser og eksperimenter 

 argumentation og argumentationsanalyse 

 videnskabelig dokumentation. 
 

 

Forløbsbeskrivelse 
 

1) Førfase:  

Hvilken forforståelse skal være opbygget inden forløbet: Hvad skal eleverne have været igennem før 
forløbet?  

Fag  Indhold Metode 

Dansk Myter 

Erkendelsesteori 

Kildekritik 

Argumentationsanalyse 

Analyse og fortolkning 

Fysik Lysets brydning, månens 
manglende atmosfære  

Hypotetisk-deduktiv metode 

Falsificering -verificering 

Desuden kan nedenstående fag bidrage med følgende i førfasen: 
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Mediefag Formidling og konstruktion af 
virkelighed 

En konstrueret studietur med 
klassen: Det giver gode 
overvejelser at tale om hvad der 
skal til for at familie og venner 
skal tro, at man er på klassetur til 
USA, men i virkeligheden sidder i 
et sommerhus i Hedehusene. 

 

Filosofi Menneskets behov for 
helhedsfortolkninger 

 

Engelsk Betydningen af månelandingen i 
USA 

Kommunikationsanalyse 

Samfundsfag Kolde Krigs våbenkapløb og 
stormagters interesse i at føre sig 
frem 

 

 

Læreren skal være opmærksom på: Vi kan som faglærere kun stå for diskussioner inden for vores eget 
fagområde. Dansklæreren kan ikke påvise fysiske fænomener som eftersvingninger i et lufttomt rum, og en 
fysiklærer kan ikke analysere og fortolke en films suggestive klippeteknik og subjektive udsnit af f.eks. 
interviews. 

 

Forløbet: 

2 timers start: 

 Materiale: ”Sandheden om månelandingen” 

 Gruppeinddeling og uddeling af følgende opgave: ”Hvad skal modbevise tv-udsendelsen? Hvilke fag 
kan besvare hvilke spørgsmål – og hvilke kan de ikke besvare?” 

 

 

2 timer: 

 Gruppearbejdet fortsætter og afsluttes. 

 Opsummering i klassen på tavlen, hvor hvert fakultet har sin rubrik 
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 Succeskriterier for opsummering er, at eleverne har fattet den grundlæggende forskel mellem 
humaniora og naturvidenskab. 

 Oversigt over, hvilke fag, der kan besvare hvilke spørgsmål 

Fysik (naturvidenskab) Dansk (humaniora) 

Kan ikke besvare, hvorfor myter opstår? Kan ikke behandle fysiske argumenter 

Kan ikke diskutere billeders magt og 
medievirkelighed 

Humaniora har manglende autoritet/ethos (har ikke 
falsificerbarhed) 

Naturvidenskab har autoritet, myten om 
naturvidenskabs sandfærdighed 

Ved noget om myters betydning, besvare 
spørgsmålet om ”hvorfor” 

Kan bruge metoden falsificerbarhed/verificerbarhed Kan besvare spørgsmål vedr. den medieskabte 
virkelighed 

 Kan analysere og fortolke tv-udsendelsen 

 

En konkret oversigt fra eleverne kunne se således ud: 

Teknologi Humaniora Naturvidenskab 

Dragterne 

Fototeknik 

Fotomontage 

Kamerateknologi 

Russiske fotos 

Analyse og fortolkning af filmen 

Hvorfor ville de fuppe det? 

- Afsenders interesse 
- Menneskenes behov for 

myter 
- Kolde krig 

Politisk beslutning: hvis de kunne 
i 1969, hvorfor ikke flere 
landinger? 

Tilfældige dødsfald + rapport 
forsvandt + Area 51 

Magnetfelter 

Stråling (Van Allen, solstorme) 

Lyskilder, vinkler, stjerne 

Tryk fra raket: krater 

Varmepåvirkning på månen 

Månens atmosfære og flagets 
blafren. 
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2 timer dansk: 

 Lad grupperne finde frem til de forudsætninger, normer og metoder, der hører til de forskellige 
faggrupper.  Lad grupperne formulere, hvordan man erkender og skaber viden i hovedområderne. 

 Konklusionerne i klassen. 

 Derefter bearbejdes de spørgsmål, som eleverne har fundet frem til, at fagets dansk kan besvare - 
bl.a. analyse og fortolkning af teksten/ forholdet mellem fakta og fiktion/ virkemidler 

 

2 timer fysik: 

 Indhold: Naturvidenskabeligt eksperiment - bestemt af eleverne. Formål: Efterprøvning af de 
antagelser, eleverne har med fra tv-udsendelsen. Det kan f.eks. være at falsificere påstanden om 
flagets blafren. 

 Opsamling: Hvad kan og hvad gør eksperimenter? Hvad opnår man ved den hypotetisk-deduktive 
metode?  

 Set ud fra en humanist burde månelandingen hermed være verificeret. Men en 
naturvidenskabsmand kan kun sige, at de efterprøvede påstande er falsificerede – han slutter ikke 
fra del til helhed, men må falsificere hver enkelt påstand og kan til slut kun konkludere, at de i 
filmen fremsatte påstande er falske.   

 

Dansk 

Eleverne får stil for: 

Overskrift: ”Sandt eller falsk?”  

Genre: artikel eller manuskript til foredrag.  

Målgruppe: En gymnasieklasse på tilsvarende trin.  

Indhold: Forhold dig til konspirationsteorier og deres opståen. Kom ind på den medieskabte virkelighed. 

 

Supplerende materiale 
 

Med kurs mod månen (NASA´s historie 2). Tv-udsendelse af John Dunton-Downer, DR2, 21.07.2009. 
Varighed 50 min. 

http://www.cfufilmogtv.dk/


 
Tema: Hvordan man erkender og skaber viden i hovedområderne 

Fag: AT og SO (dansk og fysik)  Målgruppe: 1-2 g     
Titel: ”Sandheden om månelandingen” 
Lærervejledning 

    

Udarbejdet af gymnasiekonsulent Hanne Heimbürger, CFU UCC marts 2011. hh@ucc.dk  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 6 af 6 

Efter de første bemandede flyvninger med Mercury- og Gemini-raketter indledte NASA i 1966 en æra med 
Apollo-raketter. Den kulminerede med, at Apollo 11 med astronauterne Neil Armstrong og Buzz Aldrin om 
bord den 20. juli 1969 kunne lande på månen med en bjergtaget verden på første parket foran den direkte 
transmission på tv. Forud gik imidlertid en katastrofe, da Apollo 1 under en øvelse gik i brand og tre 
astronauter mistede livet. CIA hævdede, at Sovjet havde planer om at sende en mand i kredsløb om månen, 
så i al hast blev Apollo 8 sendt mod månen for at gå i kredsløb, 1000 gange længere ude i rummet end 
noget menneske nogensinde havde været. Risikoen var enorm, men med 40.000 km/t nåede Apollo 8 
månen efter 3 dage og gik i kredsløb om den. Med succes testede Apollo 9 og 10 i rummet det modul, der 
skulle lande på månen, og med Apollo 11 blev der så skrevet et nyt kapitel i menneskehedens historie. 
Amerikanske rumteknikere og astronauter fortæller på relativt letforståeligt engelsk om de epokegørende 
begivenheder 

 

Rejsen til månen. DR2 tema, 18.07.2009. Varighed 150 min. 

Indhold: I Månens skygge 1. del (49 min). Den nat vi var på Månen (55 min). I Månens skygge 2. del (45 
min). Fantasi blev til virkelighed, da mennesket for første gang satte fod på Månen d. 20. juli 1969. DR 2 
retter kikkerten mod rumfartens storhedstid for 40 år siden, da hele verdens øjne var rettet mod to 
astronauter på den støvede måneoverflade. Det er den største TV-begivenhed i verdenshistorien og i nogle 
få timer og dage levede verden i en optimistisk drøm om at alt kunne lade sig gøre. Både i verdensrummet 
og hernede på jorden. 

 

Rejsen ud i rummet: de første 50 år. Af Helle og Henrik Stub, Gyldendal 2007, 492 sider, ill. i farver.  

Fascinerende og grundig beskrivelse af rumfartens historie. De mange illustrationer plus bogens emne skal 
nok få især drengene til at ikke ville slippe bogen.  Bogen lægger op til mange slags forløb i fagene historie, 
teknologihistorie, fysik og almen studieforberedelse: Historie kan f.eks. tage udgangspunkt i et af bogens 
kapitler og fokusere på stormagternes kapløb eller de næste halvtreds år i rummet, eller bruge tidslinjen til 
en række elevoplæg eller skriftlige besvarelser. Fysik og AT kan inddrage bogen i et forløb om eksempelvis 
Manhattan Project, og teknologihistorie kan beskæftige sig med vinkler af den teknologiske udvikling.  
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