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Titel 1 Hvad er konsekvenserne ved en dynamisk jord? 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Hvad er konsekvenserne ved en dynamisk jord? 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof:  
 
Den dynamiske jord. https://www.geus.dk/media/15986/ddj.pdf 
Side: 2-12 og side 20-23. 
 
Geologisk tid - Naturgeografi C s. 14-16 
 
Naturgeografiportalen 
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof 
 
Artikel: 
Artikel om bygningers betydning for jordskælvskatastrofer: 
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/katastrofer-bygninger-draeber-ikke-
jordskaelv 
Artikel om jordskælvet i Nepal: 
http://politiken.dk/udland/art5574391/Derfor-ramte-jordsk%C3%A6lvet-
netop-Nepal 
Mangrover skal dæmpe tsunamier 
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mangrover-skal-daempe-tsunamier 
Hvor gammelt er et fossil? 
https://snm.ku.dk/skoletjenesten/om-
skoletjenesten/artikler/pdf/artikler/hvor_gammelt_er_et_fossil.pdf 
Råstoffer 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-er-ved-loebe-toer-grus-et-af-de-
vigtigste-raastoffer-verden-har 
 
Hjemmesider 
Når jorden skælver. http://geus.net/e-learning/njs/njs_iff_01_01.html 
Bjergarter: 
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/bjergarter.html 
Vulkaner: 
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/vulkaner.html 
Fakta om råstoffer: 
http://www.okolariet.dk/viden-om/raastoffer/viden-om-raastoffer/fakta-om-
raastoffer/hvornaar-slipper-raastofferne-op#.XMYpF-gzY2x 
 
Videoer: 
Film: Europas skabelse: Ild 
Film: Europas skabelse: Jordskælv 
 
Øvelse: 

- Pladegrænser i Google Earth 
- Aktuelle jordskælv 
- Fire øvelser i bestemmelse et jordskælvs epicenter og styrke 
- Forebyggelse af en tsunamikatastrofe 



- Samfundsforhold og naturkatastrofers omfang 
- Geologisk tid - Relativ og absolut aldersdatering 
- Bjergartsbestemmelse 
- Vulkanisme 
- Naturkatastrofer – opgave om vulkaner 

 
Omfang 
 

5-6 uger 

Særlige 
fokuspunkter 

 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 3 
 

Hvorfor snakke om bæredygtighed? 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof:  
 
Naturgeografiportalen 
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof 
 
(Bl.a. Strålingsbalancen, drivhuseffekten, albedo, kulstofkredsløbet og den 
globale atmosfæriske cirkulation) 
 
Naturgeografi – Vores verden, s. 295-311. 
 
 Bliver verden bedre?  
- “Miljømæssig bæredygtighed og klima” s.65-69  
- “En bæredygtig fremtid” s.81-89  
 
Artikel 
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-pavirker-din-mad-klimaet 
 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/over-4000-forskere-stotter-op-om-unges-
klimakrav-tiden-er-knap 
 
Hjemmesider 
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 
 
https://www.verdensmaalene.dk/undervisning/hvad-fik-du-til-frokost-i-dag 
 
Videoer: 
Smart Grid i Danmark: https://www.youtube.com/watch?v=2t3OuUHF3a8 
Grøn omstilling: https://www.dr.dk/undervisning/geografi/den-store-omstilling 
Ted talks: 
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when?referrer=playlis
t-the_best_hans_rosling_talks_yo 
 
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?referrer=play
list-the_best_hans_rosling_talks_yo 
 
Øvelse: 
Bæredygtighed – befolknings_øvelse 
Øvelse: HVAD FIK DU TIL FROKOST I DAG? 
Klimaforandringer – vandstandsstigning 
Vedvarende og fossil energi 
 

Omfang 
 

4-5 uger 

Særlige 
fokuspunkter 

 
FN´s verdensmål, feltarbejde og innovative løsninger. 
 

Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 



arbejdsformer fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Har vi vand nok?  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof:  
 
Naturgeografi C - Tomas Vesth Nørrekjær, Pernille Ladegaard-Pedersen og 
Niels Vinther, 2006, s. 58-62 
 
Naturgeografiportalen 
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof 
 
Alverdens geografi, s. 105-108 
 
Naturgeografi- Vores verden: Vejr og klima, s.246-254. 
 
Naturgeografi- Vores verden: Dansk landbrug – et bæredygtig erhverv, s. 171-
180 +185 
 
Naturgeografi- Vores verden: Byen i centrum, s. 81-85 
 
Hjemmesider 
GEUS.dk – Vi påvirker grundvandet 
https://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/viden-om/viden-
om- 
grundvand/vi-paavirker-grundvandet/ 
 
Videoer: 
Film: Vandets vej: https://www.youtube.com/watch?v=5TCmUi1jlaE 
 
Øvelse: 

- Vandets kredsløb og vandbalancen 
- Forsøg med nedsivende vand 
- Forureningskilder  
- Øvelse-hovederhverv 
- Ekstreme hændelser – klimasikring 
- Nedbørsdannelse og typer 
- Den atmosfæriske cirkulation 

 
 
 

Omfang 
 

4 uger 



Særlige 
fokuspunkter 

Fokus på figuranalyse. 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/feltarbejde 

 


