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

 
Titel   1  
 

Modul   1:   Hvorfor   findes   der   ikke   vulkaner   og   jordskælv   i   Danmark?  

Indhold  Kernestof:  
NaturgeografiGrundbogenC    af   Jan   Winther   Jørgensen   og   Charlotte   Skotte  
Møller.   Fra   Systime.   Kan   findes   her:   
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/  
Følgende   kapitaler   er   anvendt:  

- Jordens   Opbygning   -  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p588   

- Pladetektonik   -  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=589   

- Jordskælv   -  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=590   

- Vulkanisme   -  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=591   

- Bjergkælder   og   vulkaner   -  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=592   

- Geologiske   ressourcer   -  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=620  

 
Supplerende   stof:  

- Kort   over   Oceanbundens   alder   i   millioner   år:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS_oevelser/oceanbundsalder.html  

- Kort   over   Topografi   og   havdybde:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/destruktivoceanocean.html  

- Kort   over   Topografi   og   havdybde:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/konstruktiveland.html  

- Kort   over   Topografi   og   havdybde:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/konstruktivtopografi.html  

- Kort   over   Topografi   og   havdybde:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/bevarendekonstruktiv.html  

- Kort   over   Jordskælvenes   dybde   i   km:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS_oevelser/Dybde3jordsk%C3%A6lv.html  

- Kort   over   Jordskælvenes   dybde   i   km:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS_oevelser/jordskaelv.html.html  

- Earthquake    af   USGS:   Kan   ses  
her: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/  

 
 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p588
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Omfang  
 

15   lektioner  
Sider:   24   sider  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Læringsmål:  
 

● forklare   jordens   indre   opbygning,   og   forklare   hvorfor   de   tektonisk  
plader   bevæger   sig.  

● forklare   jordens   udvikling   gennem   geologisk   tid  
● forklare   de   forskellige   typer   af   pladegrænser,   herunder   fortælle   hvilke  

landskabselementer,   der   kan   knyttes   til   de   forskellige   pladegrænser  
● forklar,   hvorfor   jordskælv   opstår  
● forklar,   hvorfor   vulkaner   opstår  
● forklar   forskellen   på   Stratovulkaner,   Spaltevulkan    Skjoldvulkan  

Calderavulkan  
● knytte   vulkaner   sammen   med   det   geologiske   kredsløb.  
● kende   til   de   tre   typer   bjergarter,   Sedimentære,   Magmantiske,  

Metamorfe  
● kunne   besvar   vores   hovedspørgsmål   -   "hvorfor   findes   der   ikke  

vulkaner   og   jordskælv   i   Danmark"   -   ved   at   sammensætte   en   geofaglig  
argument  

 
Kernestof   fra   bekendtgørelsen  

● Jordens   og   landskabernes   processer   
● Naturlige   og   menneskeskabte   energistrømme   og   stofkredsløb  
● Naturbetingede   ressourcer,   produktion,   teknologi   og   bæredygtighed  

 
 
 
Til   laboratoriekurset   har   holdet   lavet   følgende   forsøg:  

- Kan   du   finde   den   geologiske   kredsløb   i   dit   område?   
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

E-learninsgopgaver:   Bearbejdelse   af   teori   og   data.   Arbejde   med   kort   læsning,  
figuranvendelse,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



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

 
Titel   2  
 

Modul   2:   Hvorfor   synker   øgruppen   Tuvalu?  

Indhold  Kernestof  
NaturgeografiGrundbogenC    af   Jan   Winther   Jørgensen   og   Charlotte   Skotte  
Møller.   Fra   Systime.   Kan   findes   her:   
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/  
Følgende   kapitaler   er   anvendt:  

● Fortidens   og   fremtidens   klima   -   kan   findes   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=540   

● Menneskets   påvirkning   på   temperaturen,   som   findes   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=539   

● Gas   og   oliedannelse   ,   som   findes   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=552   

● Problemet   med   fossilt   energi   ,   som   findes   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=551   

● Klimaets   feedback   –   Havstrømme,    som   findes   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=542&L=0   

● Energiteknologier   og   energistrømme,   som   findes   her:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=576&L=0   

● Frit   valg   af   de   følgende   Solenergi,   Vandenergi,   Bølgeenergi,  
Vindenergi,   Geotermisk   varme   og   jordvarme,    Biomasse  

 
Supplerende   Stof:   
Oliedannelse    fra   Kåre   Kullerud,   Universitet   i   Tromsø  
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/olieoggas.html    (4  
sider)  
 
Tuvalu   (HUNGRY   BEAST) .   Kan   findes   her:  
https://www.youtube.com/watch?v=DSmN8Eq4qEg&feature=youtu.be   
 
Data   over   Co2   og   Temperatur  
 

Omfang  
 

15   timer  
Sider:   24   sider  

Særlige  
fokuspunkter  

Læringsmål:  
● forstå   og   kan   forklar   kulstofkredsløbet  
● forstå   hvordan   fortidens   og   fremtidens   klima   har   været   forskelligt   fra  

nu  
● forstå   sammenhængen   mellem   CO2   og   temperatur  
● arbejde   med   konsekvenserne   af   klimaændringerne   af   og   for  

mennesker  
● forstå   strålingsbalancen   -   og   dennes   betydning   for   Tuvalu  
● forstå   oliedannelse   -   og   dennes   betydning   for   Tuvalu  
● forstå   begreberne   “positive   og   negative   feedback”  
● forstå   alternative   energikilder   -   og   disses   betydning   for   Tuvalu  

 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=540
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=539
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=552
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=551
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https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=576&L=0
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/olieoggas.html
https://www.youtube.com/watch?v=DSmN8Eq4qEg&feature=youtu.be


 
Til   laboratoriekurset   har   holdet   lavet   følgende   forsøg:  

- Forsøg   2:   Hvorfor   samler   olie   sig   i   fælder?   
- Forsøg   3:   Hvor   skal   vi   sætte   vores   vindmøller?   

 
Væsentligste  
arbejdsformer  

E-learninsgopgaver:   Bearbejdelse   af   teori   og   data.   Google   Earth,  
repræsentation   af   data,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Titel   3  
 

Modul   3:   Hvorfor   mangler   de   vand   i   Indien   og   hvad   kan   vi   gøre?  

Indhold  Kernestof  
NaturgeografiGrundbogenC    af   Jan   Winther   Jørgensen   og   Charlotte   Skotte  
Møller.   Fra   Systime.   Kan   findes   her:   
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/  
Følgende   kapitaler   er   anvendt:  

● Vandressourcer   og   vandmange l    som   I   finder   her:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=c5888     og   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p556   

● Vandet   i   naturen    som   i   finder   her:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=c5901     og   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=557   

● Grundvandsdannelse   og   drikkevand    som   du   finder   her:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=c5091     og   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p563   

● Beskyttelse   og   udnyttelse   af   vandressourcen    som   du   finder   her:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p558   

 
Supplerende   stof:  

● Verdens   mest   beskidte   flod    fra   Channel   4   -   Unreported   World.   
● Chennai,   India,   is   almost   out   of   water.   Satellite   images   show   its   nearly  

bone-dry   reservoirs    af   Paul   P.   Murphy   and   Gianluca   Mezzofiore.  
CNN.   20   juni   2019.   Kan   findes   her  
https://edition.cnn.com/2019/06/20/world/chennai-satellite-images-res 
ervoirs-water-crisis-trnd/index.html    (besøgt   d.   7-11-2019)  

 
Omfang  
 

15   timer  
Sider:   24   sider   

 
Særlige  
fokuspunkter  

Læringsmål:  
● forstå   og   kan   forklar,   hvorfor   vandmangel   opstår  
● forstå   og   kan   forklar   vandbalanceligningen   og   hvordan   den   kan  

bruges  
● forstå   og   kan   forklar   vandets   kredsløb  
● forstå   og   kan   forklar,   hvor   Danmarks   drikkevand   kommer   fra   samt  

hvordan   andre   lande   danner   drikkevand  
● forstå   og   kan   forklar   indirekte   og   direkte   vandforbrug  
● forstå   og   kan   forklar,   hvad   forurener   Danmarks   grundvandressourcer  
● anvende   Citarum   floden   som   et   eksempel   på,   hvordan   verdens  

forbrugsmønster   påvirker   andre   områders   vandressourcer   
 
Kernestof   fra   bekendtgørelsen  

● vejrforhold,   klima,   klimaændringer   og   vandressourcer  
● Naturlige   og   menneskeskabte   energistrømme   og   stofkredsløb  
● Befolkningsforhold,   byudvikling   og   erhverv   i   en   globaliseret   verden.  

 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/
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Til   laboratoriekurset   har   holdet   lavet   følgende   forsøg:  
- Forsøg   4:   Hvad   sker   der   efter   det   regner   (oversvømmelse   og  

monsun)?   
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

E-learninsgopgaver:   Bearbejdelse   af   teori   og   data.   Arbejde   med   kort   læsning,  
figuranvendelse.   Internet   søgning   om   geofaglige   emner.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Titel   4  
 

Modul   4:   Hvorfor   regner   det   nogle   steder   og   ikke   andre?  

Indhold  Kernestof:  
NaturgeografiGrundbogenC    af   Jan   Winther   Jørgensen   og   Charlotte   Skotte  
Møller.   Fra   Systime.   Kan   findes   her:   
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/   
Følgende   kapitaler   er   anvendt:  

● Årstidsvariation  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=595&L=0   

● Vind   og   lufttryk  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=586&L=0   

● Det   globale   lufttryk   og   vindsystem  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=597&L=0   

● Monsun   
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=607&L=0   

● Nedbørsvariationer  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=596&L=0   

● Orkaner   og   storme  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=617&L=0   

 
Supplerende   stof.  

● Nullschool   Earth.   Kan   findes   her:  
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=- 
15.47,32.81,369  

● Animation   over   den   global   fordeling   af   nedbør.   Kan   ses   her:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=c5642&L=0   

● Kort   over   Havets   overfladetemperatur   i   september:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/tropiskorkan.html  

● Kort   over   Temperaturen   i   det   vestlige   Stillehav   og   i   det   Indiske   Ocean  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBN 
XXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/tropiskorkanstille.html  

 
Omfang  
 

15   timer  
Sider:   24   sider   

Særlige  
fokuspunkter  

Læringsmål:  
● At   du   forstår   og   kan   forklar,   hvorfor   der   er   årstidsvariationer  
● At   du   forstår   og   kan   forklar,   hvordan   solindstrålingen   og   jordens  

krumning   påvirker   temperaturen  
● At   du   forstår   og   kan   forklar,   hvorfor   der   dannes   termisk   lufttryk  
● At   du   forstår   og   kan   forklar,   hvorfor   der   dannes   dynamisk   lufttryk  
● At   du   forstår   og   kan   forklar,   hvad   corioliseffekten   er  
● At   du   forstår   og   kan   forklar,   de   dominerende   lufttryks   placeringer  
● At   du   forstår   og   kan   forklar,   dannelsen   af   monsunen   og   dennes  

betydning   for   nedbør  
● At   du   forstår   og   kan   forklar   dannelsen   af   nedbør  

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=595&L=0
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=586&L=0
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https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-15.47,32.81,369
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https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBNXXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/tropiskorkan.html
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBNXXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/tropiskorkanstille.html
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBNXXXXXXXXXXXXX/GIS-video/GIS-fil/tropiskorkanstille.html


● At   du   forstår   og   kan   forklar   de   tre   nedbørstyper   (konvektionsnedbør,  
stigningsnedbør   og   frontnedbør)  

● At   du   forstår   og   kan   forklar,   hvordan   tropisk   orkaner   dannes.  
 
 
Kernestof   fra   bekendtgørelsen  

● vejrforhold,   klima,   klimaændringer   og   vandressourcer   
● naturlige   og   menneskeskabte   energistrømme   og   stofkredsløb   
● Befolkningsforhold,   byudvikling   og   erhverv   i   en   globaliseret   verden.  

 
Til   laboratoriekurset   har   holdet   lavet   følgende   forsøg:  

- Forsøg   5:   Kan   du   lave   en   regnsky?   
- Forsøg   6:   Hvor   kommer   højtryk   og   lavtryk   fra?  

:  
Væsentligste  
arbejdsformer  

E-learninsgopgaver:   Bearbejdelse   af   teori   og   data.   Arbejde   med   kort   læsning,  
figuranvendelse.   Internet   søgning   om   geofaglige   emner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Titel   5  
 

Modul   5:   Er   der   nok   mad   i   fremtiden?  

Indhold  Kernestof:  
NaturgeografiGrundbogenC    af   Jan   Winther   Jørgensen   og   Charlotte   Skotte  
Møller.   Fra   Systime.   Kan   findes   her:   
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/   
Følgende   kapitaler   er   anvendt:  

● Fødevaresikkerhed   og   bæredygtighed    kan   læses   her:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=584&L=0   

● Hvad   skal   vi   spise   i   fremtiden    kan   ses   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=c6641&L=0   

● Teknologibidrag   og   fødevareproduktion    kan   ses   her:  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=585&L=0   

● Hvad   er   bæredygtighed?    som   kan   læses   her  
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=566   

 
“Demografi,   erhvervsgrupperne,   Fourastiés   Model   og   økonomisk   inddeling”  
fra   iNF   -   Mennesket   og   naturvidenskaben   af   Goforlag.   Kan   ses   her:  
http://inf.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/1-befo 
lkning-og-erhverv   
 
”Verdens   byer”   i   Geografi   håndbogen   af   Torben   Andersen   et   al.   2006:   s.   355   -  
358  
 
Supplerende   stof  

● Data   om   befolkningsudvikling   i   Niger   og   Italien.   Kan   findes   her:  
https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php   

● World   Hunger   statistik  
https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-sta 
tistics/  

● Hunger   Map.  
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108355/download/?_ga 
=2.140284019.133015977.1572985625-1471985494.1572985625  

● TED   talks   (eleverne   skal   selv   vælge   2   eller   3)  
https://www.ted.com/topics   

 
 

Omfang  
 

15   timer  
Sider:   24   sider   

Særlige  
fokuspunkter  

Læringsmål  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   hvad   der   er   sket   med   verdens  

befolkningen   de   sidste   100   år.  
● At   du   forstår   og   kan   forklare   den   demografiske   transitionsmodel,   inkl  

de   forskellige   faser  
● At   du   forstår   og   kan   forklare   de   tre   erhvervstyper,   primære,   sekundær  

og   tertiære  

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=584&L=0
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=c6641&L=0
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=585&L=0
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=566
http://inf.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/1-befolkning-og-erhverv
http://inf.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/1-befolkning-og-erhverv
https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php
https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108355/download/?_ga=2.140284019.133015977.1572985625-1471985494.1572985625
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108355/download/?_ga=2.140284019.133015977.1572985625-1471985494.1572985625
https://www.ted.com/topics
https://www.information.dk/udland/2015/03/golfstroemmen-taber-fart-hurtigt


● At   du   forstår   og   kan   forklare   Fourastiés   erhvervs   model  
● At   du   forstår   og   kan   forklar   befolkningspyramider  
● At   du   forstår   og   kan   forklare   HDI   begrebet  
● At   du   forstår   og   kan   forklare   fattigdomscirklen  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   hvad   fødevarepriser   afhænger   af  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   hvilke   befolkningsgrupper   er   udsat   for  

underernæring  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   hvordan   teknologibidrag   og  

fødevareproduktion   hænger   sammen  
● At   du   forstår   og   kan   forklare   den   grønne   revolution  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   hvad   GMO’er   er  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   hvordan   verdens   byer   har   udviklede   sig  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   nogle   af   de   problematikker   som   er  

opstået   ved   udviklingen   af   de   moderne   storbyer  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   hvad   begrebet   bæredygtighed   dækker  
● At   du   forstår   og   kan   forklare,   hvilke   udfordringer   der   er   i   forhold   til  

bæredygtig   udvikling  
 
Kernestof   fra   bekendtgørelsen  

● Naturlige   og   menneskeskabte   energistrømme   og   stofkredsløb   
● Naturbetingede   ressourcer,   produktion,   teknologi   og   bæredygtighed  
● Befolkningsforhold,   byudvikling   og   erhverv   i   en   globaliseret   verden.  

 
Til   laboratoriekurset   har   holdet   lavet   følgende   forsøg:  

- Forsøg   7:   Fremtidens   bæredygtigbyer  
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

E-learninsgopgaver:   Bearbejdelse   af   teori   og   data.   Arbejde   med   kort   læsning,  
figuranvendelse.   Internet   søgning   om   geofaglige   emner.  
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Laboratoriekursus  

Indhold  I   laboratoriekursuset   arbejder   eleverne   ud   fra   den   faglig   viden   som  
kursisterne   har   fra   modulerne   1   til   5.   Kurset   varer   i   15   timer.   Kurset   er   lavet  
som   online   undervisning.   
 

Omfang  
 

15   timer  
Sider:   13   sider  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Udvalgt   videoer   fra    Undervisnings-lokale t.   Kan   ses   her:   
● Geologiske   kredsløb    https://youtu.be/hReZE6fCupI   
● Olie   og   gas   dannelse    https://youtu.be/poUjrNmH2xY   
● Porøsitet   og   permeabilitet  

https://youtu.be/ag0-plRcdsk?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62KoAy 
orcxDHj   

● Nedbørsdannelse   (Skyforsøg   i   flaske)  
https://youtu.be/W8FaUPmlKV8?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62K 
oAyorcxDHj   

● Lavtryk   og   højtryk   (dannelse   af   termiske   tryk)  
https://youtu.be/wp2xo-YvuU4?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62Ko 
AyorcxDHj   

 
VERDENSMÅL   -   for   bæredygtig   udvikling    af   Danmarks   Statistik.   Kan   ses   her  
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg#11-baeredygtige-byer-og-lokalsamfund   
 
Hjemmesider  
Vejrforhold   på   windy.com.   Kan   ses   her:  
https://www.windy.com/animate?55.596,12.310,9   
 
 
Holdet   har   lavet   følgende   øvelser   som   hjemmeforsøg   grundet   corona  
nedlukningen:   
 
Tema   1   (Hvorfor   findes   der   ikke   vulkaner   og   jordskælv   i   Danmark?):   
Forsøg   1:   Kan   du   finde   den   geologiske   kredsløb   i   dit   område?   
 
Tema   2   (Hvorfor   synker   øgruppen   Tuvalu?):   
Forsøg   2:   Hvorfor   samler   olie   sig   i   fælder?   
Forsøg   3:   Hvor   skal   vi   sætte   vores   vindmøller?   
 
Tema   3   (Hvorfor   mangler   de   vand   i   Indien   og   hvad   kan   vi   gøre?):   
Forsøg   4:   Hvad   sker   der   efter   det   regner   (oversvømmelse   og   monsun)?   
 
Tema   4   (Hvorfor   regner   det   nogle   steder   og   ikke   andre?):  
Forsøg   5:   Kan   du   lave   en   regnsky?   
Forsøg   6:   Hvor   kommer   højtryk   og   lavtryk   fra?  

https://youtu.be/hReZE6fCupI
https://youtu.be/poUjrNmH2xY
https://youtu.be/ag0-plRcdsk?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62KoAyorcxDHj
https://youtu.be/ag0-plRcdsk?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62KoAyorcxDHj
https://youtu.be/W8FaUPmlKV8?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62KoAyorcxDHj
https://youtu.be/W8FaUPmlKV8?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62KoAyorcxDHj
https://youtu.be/wp2xo-YvuU4?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62KoAyorcxDHj
https://youtu.be/wp2xo-YvuU4?list=PL69sEo5sIn-XVP-KoriQ62KoAyorcxDHj
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg#11-baeredygtige-byer-og-lokalsamfund
https://www.windy.com/animate?55.596,12.310,9


 
Tema   5   (Er   der   nok   mad   i   fremtiden?):   
Forsøg   7:   Fremtidens   bæredygtigbyer  
 
 
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

E-learningsopgaver:   Bearbejdelse   af   teori   og   data.  
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Faglig   vurderende   forløb   

Indhold  Forløbet   er   stadig   under   opbygning   
 
 

Omfang  
 

Forløbet   er   stadig   under   opbygning   

Særlige  
fokuspunkter  

Forløbet   er   stadig   under   opbygning   

Væsentligste  
arbejdsformer  

E-learningsopgaver:   Bearbejdelse   af   teori   og   data.  
 
 
 
 
 
 
 

 


