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Udarbejdet af lektor Birgit Sandermann Justesen, Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF, 
i samarbejde med Hansen & Pedersen.

Se hele filmen her: 

https://vimeo.com/687626648https://vimeo.com/687626648
Brug kode: ICE22

af instruktør Lars Henrik Ostenfeld

Materialet tager udgangspunkt i dokumentarfilmen

Udviklet med støtte fra Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Aage V. Jensen Charity Foundation,
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.

Fotos af Lars Henrik Ostenfeld.

https://vimeo.com/687626648
https://vimeo.com/687626648 


INDHOLDSFORTEGNELSE



MODUL 1-2:

DOKUMENTARFILMEN INTO THE ICE

1

På trods af mange års forskning ved vi stadig ikke præcis, hvor hurtigt den grønlandske ind-
landsis smelter. Det er det spørgsmål, som instruktøren Lars Henrik Ostenfeld prøver at finde 
svar på, når han tager på ekspedition med tre af verdens førende glaciologer: Alun Hubbard, 
Dorthe Dahl-Jensen og Jason Box. De tre forskere kæmper en stadig kamp for at afdække 
konsekvenserne af klimakrisen; de indsamler og analyserer vigtige data, der skal gøre os alle 
klogere på Indlandsisens afsmeltning og bevægelse. 

Meget forskning i dag foregår via satellitter, radarmålinger og computermodeller. Men det er 
slet ikke nok. Det er nødvendigt at være til stede på isen, hvis man for alvor vil forstå den, siger 
forskerne i filmen. Alle er de desuden enige om, at den grønlandske indlandsis rummer svaret 
på de globale vandstigningers hastighed og omfang. De regner nemlig Grønland for verdens 
termometer. Dét, der sker her, kan forudsige, hvad der i fremtiden sker i resten af verden.

Foto af Caspar Haarløv
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FOKUSSPØRGSMÅL TIL FILMEN

Skriv de vigtigste pointer fra filmen ned omkring:

Snelaget

Isoverfladen

Smeltevandet i isen

Bunden af isen

Sæsonskifte

Forskningen

Klimaet

REFLEKSION

Når I har set filmen i dens helhed, kan I arbejde med følgende refleksionsspørgsmål og klip fra 
filmen – enten individuelt, i grupper eller som klassesamtaler. Spørgsmålene er inddelt i seks  
overordnede emner.

INDLANDSISENS DANNELSE OG BEVÆGELSE
EMNE 1:

Hvordan dannes en gletsjer?

Hvor gammel er Indlandsisen?

Hvad kan iskerneboringer fortælle os?

Hvad får isen til at bevæge sig hurtigere?
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KLIP FRA FILMEN

INDLANDSISEN SMELTER OG BEVÆGELSEN ØGES
EMNE 2:

Beskriv, hvilken effekt et tykt snedække har for isens afsmeltning?

Hvordan kan man se klimaforandringerne på Indlandsisen? Og i isen?

Hvorfor er det vigtigt at kende både snedybder og nedbørsmængder for at 
forstå Indlandsisens afsmeltning og bevægelse? 

Hvilke faktorer har betydning for afsmeltningen af isen?

Hvorfor ser isoverfladen sort ud?

Hvilken betydning har det for isens afsmeltning, at isoverfladen ikke er hvid?

https://vimeo.com/773789346/834b3ab915

https://vimeo.com/773789645/026ade9cc7

https://vimeo.com/773789817/1aa3cd00e1

https://vimeo.com/773790298/41aa2fc721

https://vimeo.com/773790485/23fcf98736

KLIP FRA FILMEN

ISKERNER
EMNE 3:

Hvorfor laver man iskerneboringer?

Hvad er forskellen på den mørke og lyse is i en iskerne? 

Hvad kan data fra en iskerne fortælle os?

https://vimeo.com/773791024/bd7af5d97f

https://vimeo.com/773789346/834b3ab915
https://vimeo.com/773789645/026ade9cc7
https://vimeo.com/773789645/026ade9cc7  
https://vimeo.com/773789817/1aa3cd00e1
https://vimeo.com/773789817/1aa3cd00e1 
https://vimeo.com/773790298/41aa2fc721
https://vimeo.com/773790298/41aa2fc721 
https://vimeo.com/773791024/bd7af5d97f


KLIP FRA FILMEN

Hvordan dannes moulins?

Hvorfor ændrer moulinhullerne sig?

Hvorfor er forskerne villige til at risikere deres liv ved at begive sig ned i en 
moulin?

Hvorfor er det vigtigt at finde ud af, om der er et vandspejl i eller under 
Indlandsisen?

Hvorfor er der helt fladt i bunden af moulinhullet?

Hvorfor var vandspejlet frosset i bunden af moulinhullet – og hvorfor er det 
interessant?

Hvorfor er vandet forholdsvist varmt?

Hvad er årsagen til, at der dannes mønstre på istapperne inde i moulinen?

https://vimeo.com/773791527/b8cf82840d

https://vimeo.com/773791742/7378143619

https://vimeo.com/773791923/b784e1e62a

https://vimeo.com/773792851/7c3066d863

https://vimeo.com/773793334/9fdb5d8ff1

https://vimeo.com/773794326/6110c8c088
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MOULINS OG ANDRE STRUKTURER I ISEN
EMNE 4:

https://vimeo.com/773791527/b8cf82840d
https://vimeo.com/773791527/b8cf82840d 
https://vimeo.com/773791742/7378143619
https://vimeo.com/773791742/7378143619 
https://vimeo.com/773791923/b784e1e62a
https://vimeo.com/773791923/b784e1e62a 
https://vimeo.com/773792851/7c3066d863
https://vimeo.com/773792851/7c3066d863 
https://vimeo.com/773793334/9fdb5d8ff1
https://vimeo.com/773793334/9fdb5d8ff1 
https://vimeo.com/773794326/6110c8c088
https://vimeo.com/773794326/6110c8c088 


KLIMAFORHOLD PÅ ISOVERFLADEN

Forklar, hvordan der kan opstå så kraftige vinde på Indlandsisen.

5

EMNE 5:

KLIP FRA FILMEN

https://vimeo.com/775725802/c160824c7b

https://vimeo.com/775725802/c160824c7b
https://vimeo.com/773794326/6110c8c088 


Hvordan beskytter vi isen mod klimaforandringerne?

Kan der være hidtil ukendte bakterier og organismer under Indlandsisen?

Vil der kunne opstå mere planteliv, hvis al isen smelter?

Hvis forskernes teori er rigtig, hvad kan opdagelsen af det hævede vandspejl 
så betyde for vandstanden i havene?

Hvilke konsekvenser vil det have, at Sermeq Kujalleq (Ilulissat isbræ) bevæger 
sig 40 meter om dagen? Vil der være både positive og negative, eller kun 
negative konsekvenser?

Hvor meget regner man med, at gletsjeren i Ilulissat har rykket sig om 10 år?

Hvilke permanente konsekvenser vil det få, hvis vandstanden i havene 
fortsætter med at stige?

6

HVAD NU? FREMTIDSSCENARIER
EMNE 6:



MODUL 3-4:

INTRODUCERENDE SMÅFORSØG
7
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EKSPERIMENT 1: FRIKTION

SE KLIP FRA FILMEN

OPSTIL EN HYPOTESE

FREMGANGSMÅDE

https://vimeo.com/773795370/e531a0e987

DET SKAL I BRUGE

Isterninger – sørg for at have tilpas mange klar (i fryseren)

Forskellige overflader, fx:

For hver overflade testes isterningernes bevægelse ved 
forskellige hældninger – fx 2°, 10° og 50°.

Noter jeres observationer – tag evt. billeder eller optag en lille 
filmsekvens.

Hvad kan I konkludere?

1.

2.

3.

Stålbordplade

Granitbordplade

Træ

Sandpapir (gerne med forskellige grovheder)

Find selv på flere

Når isen bevæger sig hen over landskabet, har overfladen på landskabet stor betydning for 
bevægelsen. Hårde bjergarter kan stoppe bevægelsen, mens blødere materialer kan fremme 
bevægelsen, især hvis de bliver vandmættede. I dette forsøg skal I arbejde med isens 
bevægelser på forskellige overflader. 

https://vimeo.com/773795370/e531a0e987


SPØRGSMÅL OG REFLEKSION

Udover overfladens hældning, ruhed og materiale er der en anden vigtig årsag 
til, at isen ikke bare ligger stille. Hvilken?

Stemte jeres observationer overens med det forventede? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvorfor bevæger mange gletsjere sig i dag hurtigere end tidligere?

Hvorfor er det vigtigt at vide noget om isens bevægelse i bunden af 
Indlandsisen?

9



EKSPERIMENT 2: ALBEDOFORSØG

SE KLIP FRA FILMEN

https://vimeo.com/773795887/e758170c25

https://vimeo.com/773796559/abbbb04301

DET SKAL I BRUGE

Store isterninger, fx frosset i mælkekartoner. Nogle af isklumperne 
fryses med lidt sand, aske eller andet i suspension, andre isklumper 
tilføjes forskellige overfladematerialer. Brug evt. filmklippet og 
ovenstående billede som inspiration.

IR-termometer.

Papirstykker med forskellige nuancer fra hvid til sort — se side 15.

Isens overfladebeskaffenhed (hvorvidt isen er dækket af et tyndt eller et tykt lag af fx grus, 
aske eller støv) har stor betydning for isens afsmeltning. Desuden har materialets farve og 
dermed isens overfladefarve (dvs. albedoen) betydning for afsmeltningen.
I dette eksperiment skal I undersøge disse faktorer nærmere.

10

https://vimeo.com/773795887/e758170c25
https://vimeo.com/773795887/e758170c25 
https://vimeo.com/773796559/abbbb04301


TEORI KNYTTET TIL IR-TERMOMETRET

Et IR-termometer udnytter, at den infrarøde stråling fra et objekt er proportionalt med tem-
peraturen. Når apparatet måler strålingen, kan det let omregne denne stråling til en tilsvaren-
de temperatur. Måler vi en høj temperatur, er der altså en stor infrarød stråling, og måler vi en 
lav temperatur, er der en lille infrarød stråling.

Et IR-termometer måler den samlede gennemsnitlige infrarøde stråling fra ”keglen” over 
termometret. Hvis man vil have en præcis måling, skal man tæt på det objekt, man måler på.

Mere præcist gælder, at intensiteten målt i W/m2 udstråling fra et sort 
legeme er proportional med T4, hvor T er den absolutte temperatur af det 
sorte legeme.

Derfor gælder
 4TF ⋅=σ

Hvor σ er Stefan – Boltzmanns konstant  

8
2 45,67 10 W
m K

σ −= ⋅

11



FREMGANGSMÅDE

LAV ET INDLEDENDE EKSPERIMENT

Læg papirstykkerne i solen på et isolerende underlag – fx en trøje (på 
et bord, fliser eller græs). 

Vent et par minutter og mål temperaturen på de enkelte felter. 

Udfyld skemaet med dine måleresultater. 

HUSK ved hver måling at holde termometret i samme afstand.

Vent et par minutter og gentag målingerne. Pas på, at I ikke skygger 
for papirstykkerne. 

Før jeres resultater ind i det tilhørende resultatskema nedenfor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

12

0%NR.

1. 
MÅLING

2. 
MÅLING

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

RESULTATER PÅ INDLEDENDE EKSPERIMENT



Ren is Is med 
aske

Over-
flade

1. 
MÅLING

2. 
MÅLING

MÅLING PÅ FORSKELLIGE ISOVERFLADER

Gå nu i gang med at måle på jeres fremstillede kæmpeisterninger med 
forskelligt indhold og forskellige overflader. Igen: HUSK at holde ter-
mometret i samme afstand fra det, der måles på, ved hver måling. Og 
husk at gentage målingen efter et par minutter.

7.

SELVE EKSPERIMENTET – MÅLING PÅ DE FREMSTILLEDE ISOVERFLADER

13



DISKUSSION, PERSPEKTIVERING OG KONKLUSION

Indtegn resultaterne fra det indledende eksperiment i et diagram.

Formuler en hypotese om sammenhængen mellem papirets gråtoning og dets 
evne til at absorbere solens stråling.

Uddyb dernæst forklaringen og jeres hypotese, idet I inddrager resultaterne 
fra eksperimentet med de forskellige isterninger — se side 13. 

Overvej, hvordan man kan designe et (kontrolleret) eksperiment, der tes-
ter jeres hypotese. Husk, at man skal undgå måleusikkerhed og forstyrrelser 
udefra, som fx et koldt underlag eller kølende vind.

Hvor i filmen Into the Ice kan man se, at albedoen har betydning for isens 
afsmeltning?

Perspektivér til de ændrede forhold, der opstår, når Indlandsisen eller havisen i 
de arktiske områder smelter.

Skriv en kort konklusion.

14



0% 10%

30%40%

50% 60%

80%

100%

70%

90%
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EKSPERIMENT 3: 
HAR OVERFLADEAREALET EN BETYDNING?

Is har lavere densitet end vand og vil derfor flyde på vand. Den lavere densitet opstår, fordi 
vandet udvider sig, når det fryser. Det kan du se, hvis du hælder vand til randen i en blød plas-
tikskål, lukker den med et blødt plastiklåg og sætter den i fryseren om aftenen. Næste morgen 
vil låget være hoppet af, da isen fylder mere end vandet og derfor ikke længere kan være i 
skålen. 

At vand har denne specielle evne til at udvide sig er en fordel for alt liv i vandet i områder, hvor 
det fryser om vinteren. Den lette is kombineret med det tungere flydende vand gør, at isen 
flyder ovenpå og isolerer, hvorfor man ofte kan finde flydende vand under isen. Det betyder, 
at dyr, der lever i vand, kan overleve om vinteren i de polare områder.
Is kan virke isolerende, derfor vil vandet under isen være flydende selv ved streng frost over 
isen. Den isolerende evne er årsagen til, at man kan bo i igloer – dvs. hytter bygget af fast sne. 
Den faste sne isolerer godt og bedre end is, da sneen er fyldt med lufthuller.
 
Ulempen ved, at is udvider sig, når det fryser, er, at vandrør med vand og andre vandbehol-
dere sprænger, hvis de udsættes for temperaturer under 0°C. Derfor skal man enten holde 
temperaturen på lidt over 0°C på steder med risiko for frostsprængninger, fx ved at isolere 
godt og sørge for, at rørene ikke er placeret for yderligt i et hus. Hvis ikke de betingelser er til 
stede, må man tømme alle rørene for vand, før frostsæsonen sætter ind. 

16
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INDLEDENDE OVERVEJELSER

Hvad sker der, når en isterning smelter?

Når vand fryser, udvides det, men mindskes igen, når det smelter. Men hvordan 
kan det være, at nogle isterninger smelter hurtigere end andre? 

Hvilken betydning har isens form og isens samlede overfladeareal for, hvor 
hurtigt isterningen smelter?

Opstil et lille eksperiment, der giver svar på ovenstående spørgsmål. I eksperimentet benyttes 
isterninger som model for isbjerge. Husk at dokumentere – evt. med billeder undervejs. 

DET SKAL I BRUGE

Bægerglas

Vand

Isterninger i forskellige former, fx lange tynde isterninger, 
isterninger med mange kanter osv. 

I kan bruge kageforme, isterningeforme med figurer eller andet til 
at fremstille isterningerne.

OPSTIL EN HYPOTESE

INDLEDENDE EKSPERIMENT



FREMGANGSMÅDE

Tag et antal bægerglas på fx 250 ml – antallet skal svare til antallet af 
forskellige isterninger.

Tilsæt 150 ml vand til hvert bægerglas.

Læg isterningerne i hvert sit glas og start et stopur.

Sæt evt. en mobil til at filme de forskellige glas med isterninger.

Noter for hvert minut, hvad der er sket med isterningerne.

Noter, hvor lang tid de enkelte isterninger er om at smelte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

18



MODUL 5-6:

FORSTÅ ISENS KRÆFTER
19



EKSPERIMENT 4: IS UNDER TRYK

DET SKAL I BRUGE

Isterninger

Tynd træliste – cirka 3 cm bred, 1,5 cm tyk og 60-80 cm lang

Isblok

Tynd kobbertråd

20

Jo tykkere en ismasse er, desto højere er trykket på den nederste del. Isen i bunden trykkes 
sammen og bliver plastisk. Det betyder, at de nederste lag begynder at flyde. Det får hele 
gletsjeren til at bevæge sig langsomt — som en ekstremt sejtflydende væske. I dette eksperi-
ment undersøges det, hvordan isen lukker sig netop på grund af plasticiteten.



FREMGANGSMÅDE

DEL 1

DEL 2

Tag to store isterninger.

Klem isterningerne sammen ved at bruge alle dine kræfter i 20 sekunder.
Når du giver slip, har isterningerne ”svejset” sig sammen.

Hvad observerede du, da du klemte dem sammen? 
Noter dine observationer. 

Prøv at trække isterningerne fra hinanden igen. Noter, om du kan se og 
mærke det sted, hvor de smeltede sammen.

Lav en opstilling, hvor trælisten lægges mellem to stole – eller på tværs 
af et kar.

Lav en løkke af tynd kobbertråd på cirka 30-50 cm i diameter ved at sno 
enderne sikkert sammen.

Placer løkken over træet.

Tag en større isblok og placer den ovenpå træet, men under løkken. 

Hæng noget tungt i den anden ende af løkken. Noter, hvad der sker.

I vil se, at tråden går gennem isblokken. Dette sker, fordi isen smelter lige under tråden på 
grund af stigning i tryk. Når tråden er passeret, fryser vandet over tråden igen. Således 
passerer tråden gennem isblokken, uden at den flækker.

Denne genfrysningsproces kaldes regelation eller genfrysning. 

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

21



EKSPERIMENT 5: MOULINFORSØGET

SE KLIP FRA FILMEN

https://vimeo.com/773797146/e4e86324e7

https://vimeo.com/773797528/2ff636a5c5

https://vimeo.com/773798585/c64da207a5

https://vimeo.com/773799062/4a48aa7ee7

https://vimeo.com/773799911/8d2710be86

22

Om sommeren smelter en del sne på overfladen af Indlandsisen. Vandet samles til et netværk 
af vandløb. Når disse vandløb møder en sprække i isen, kan vandet hurtigt erodere et lodret 
hul, en moulin (kaldes også en gletsjerbrønd). Hullet vokser hurtigt og bliver dybere, efter-
hånden som vandet eroderer ned i isen.

https://vimeo.com/773797146/e4e86324e7
https://vimeo.com/773797528/2ff636a5c5
https://vimeo.com/773797528/2ff636a5c5 
https://vimeo.com/773798585/c64da207a5
https://vimeo.com/773798585/c64da207a5 
https://vimeo.com/773799062/4a48aa7ee7
https://vimeo.com/773799062/4a48aa7ee7 
https://vimeo.com/773799911/8d2710be86
https://vimeo.com/773799911/8d2710be86 


DET SKAL I BRUGE

En stor isblok – helst længere end bred, men meget tyk. 
Dimensionerne skal være så store, som fryseren tillader det.

Glaskasse

Fint sand

Evt. sne

Termometer

Kande med vand

23



FREMGANGSMÅDE

Ved eksperimentets start placeres isblokken med en svag hældning 
(gerne på en flise eller lignende) for at få vandet til at bevæge sig 
langsomt nedad. Laves eksperimentet indendørs, skal isblokken gerne 
nedsænkes i en passende glaskasse, så man kan følge eksperimentet 
fra alle sider (uden at det hele sejler). Fordel evt. lidt fint sand på over-
fladen af isen (der kan evt. lægges et let snelag på toppen, hvis det er 
muligt at hente sne ind udefra).

Temperaturen på det vand, som skal hældes over isen, må ikke være 
mere end 3°C. Vandet hældes – stille og roligt! – ned fra toppen af is-
blokken. Brug en mobiltelefon til at filme vandets strømning på isover-
fladen, evt. i stop-motion eller slowmotion.

I skal holde øje med følgende undervejs:

1.

2.

3.

24

Bliver der skabt moulins og hulrum (kamre) nede i den simulerede 
indlandsis?

Kan man observere bevægelse af den simulerede indlandsis?

Kan man observere dannelse af smeltevandsporte? Eller andre 
fænomener?

Noter også gerne eventuelle andre observationer.
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EKSPERIMENT 6: ISENS KRÆFTER

Når vand fryser til is, udvider det sig. Udvidelsen kan bevirke frostsprægninger som den, der 
ses på billedet, hvor en sten er skåret midt over. 

I dette eksperiment skal I undersøge/måle vands udvidelse ved frysning.

DET SKAL I BRUGE

En 10 ml eller 20 ml sprøjte 

Frugtfarve

Materiale, der kan blokere sprøjtens spids

Rent (fx demineraliseret) vand – det skal ved eksperimentets start 
være præcis 4°C.

Fryser

26

Foto af Birgit Sandermann  Justesen



FREMGANGSMÅDE

Fyld en 10 ml eller 20 ml sprøjte med 4°C koldt vand farvet med frugt-
farve. 

Forsegl spidsen på sprøjten, så vandet ikke kan komme ud den vej.

Noter mængden af vand i sprøjten. Tag evt. et billede.

Læg sprøjten i fryseren i mindst 2 timer (gerne mere).

Aflæs herefter sprøjten igen og beregn, hvor stor udvidelsen af vandet 
er i %: længden af frossent vand / længden af det ikke-frosne vand x 100%

Kig grundigere på sprøjten med den frosne is – kan I se nogle skader 
på sprøjten, revner etc.?

Bemærk: For at få et så nøjagtigt resultat som muligt, skal vandet ved 
start være præcis 4°C.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FORSLAG TIL ANDRE AKTIVITETER
Mål isens densitet og vandets densitet. 
Det kan I gøre ved at veje den tomme sprøjte, veje den igen, når der er 
kommet vand i — og igen, når den er fyldt med is.

Densitet = vægt / volumen i g/ml 

Volumen ændres, når vandet er frossent og har udvidet sig.

Beregn, hvor stor en del af et isbjerg, der befinder sig under havover-
fladen. Havvand har en gennemsnitlig densitet på 1,025 g/ml.

27



EKSPERIMENT 7: NÅR ISEN SKURER OG SLIBER

I dette lille eksperiment demonstreres det, hvordan is – et relativt blødt materiale – kan slibe 
og skure i det underliggende materiale.

SE KLIP FRA FILMEN

https://vimeo.com/773801977/9414d97a40

DET SKAL I BRUGE

Isterninger

Et stykke malet træ

Skål med sand
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8

INDLEDENDE SPØRGSMÅL

Hvad vil der ske, hvis man gnider en isterning på malet træ?

Hvad vil der ske, hvis man gnider en isterning fyldt med sand på malet træ?

FREMGANGSMÅDE

Prøv nu at skrubbe en isterning på malet træ, mens der presses hårdt. 
Noter, hvad der sker.

Vend derefter en isterning i en skål med sand – i ca. 15 sekunder.

Skrub så isterningen med sand på det malede træ. 
Noter jeres observationer.

1.

2.

3.

29

OPSTIL EN HYPOTESE

Foto af Birgit Sandermann  Justesen



SPØRGSMÅL OG DISKUSSION

Blev resultatet som forventet?

Kig grundigt på billederne på side 29 og 30. Forklar, hvordan klippen er blevet 
så poleret. Og hvordan er de to brud i klippen opstået?

Forklar, hvordan en U-dal dannes.
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MODUL 7:

ISKERNESIMULERING
31



EKSPERIMENT 8: LAV DIN EGEN ISKERNE

SE KLIP FRA FILMEN

https://vimeo.com/773804466/b67b262713

I dette forsøg skal I arbejde med iskerner og deres betydning for forståelsen af klimaforhold 
gennem tiden. En hjemmelavet iskerne kan illustrere, hvorfor man kan se forskellige lag i ker-
nen, og hvordan man kan tolke disse.
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DET SKAL I BRUGE

Pringles-dåse (tom) 

Måleglas 100 ml

Grus

Aske

Pulverkaffe

Vand

Kander

En bakke

FREMGANGSMÅDE

Fremstil iskernerne mindst 8 dage, før de skal bruges – hvert lag skal 
fryses i et døgn.

Lav gerne forskellige kerner, så I kan sammenligne jeres tolkninger og 
sammenligne de forskellige lags indhold af eksempelvis jordpartikler. 
Efter tørring kan I analysere jordpartiklerne ved hhv. sigteanalyse og 
mikroskopering.

110 ml vand. Hæld vandet i pringles-dåsen og frys i 12-24 timer. 

60 ml vand med lidt opløst kaffe. Hæld vandet i pringles-dåsen og 
frys i 12-24 timer.

60 ml vand med lidt opløst kaffe plus lidt sand/grus (hældes for-
sigtigt i, lav evt. et kræmmerhus af et ark papir og drej forsigtigt 
røret rundt). Hæld vandet i pringles-dåsen og frys i 12-24 timer.

150 ml vand. Hæld vandet i pringles-dåsen og frys i 12-24 timer. 

80 ml vand med aske. Hæld vandet i pringles-dåsen og frys i 12-24 
timer.

1.

2.

1. LAG

2. LAG

3. LAG

4. LAG

5. LAG

EKSEMPEL PÅ LAG

Og så videre — find gerne selv på flere lag og disses lagtykkelser.
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SPØRGSMÅL OG DISKUSSION

Analyser og fortolk iskernerne.

Hvad er formålet med iskerneboringer?

Hvad kan data fra en iskerne fortælle os?
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MODUL 8:

SATELLITBILLEDANALYSER AF 
INDLANDSISEN

35



SATELLITBILLEDANALYSER - EO BROWSER

I det følgende skal I arbejde med satellitbilledanalyser. Til arbejdet bruges EO Browser til at 
finde og downloade de satellitbilleder, som I skal arbejde med og sammenligne over tid. Med 
EO Browser kan man få IR-oplysninger ved bl.a. at sammenligne billeder fra samme område 
på forskellige tidspunkter. Ved også at bruge Google Earth får man desuden mulighed for at 
sammenligne billederne i synligt lys med false color billeder.

DET SKAL I BRUGE

Portalen EO Browser: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

Trin-for-trin-vejledning til portalen — se bilag 1.

LeoWorks (version 4) – findes her: 
http://leoworks.terrasigna.com/leoworks

Google Earth

Stedet, I skal arbejde med, er Ilulissat, Greenland.
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TIPS

FREMGANGSMÅDE

Download billeder. I vejledningen (bilag 1) er det beskrevet, hvordan I 
downloader de ønskede billeder. 

Når billederne er gemt, kan I sammenligne isforholdene i Isfjorden, 
Kangia, på de to billeder og tolke, hvad I ser. 

Undersøg mere om Sermeq Kujalleq. 

Billederne kan herefter viderebearbejdes i Google Earth. Det er vig-
tigt, at de billeder, der arbejdes videre med, er i formatet TIFF. Når der 
skal laves en KMZ-fil fra TIFF-filen benyttes LeoWorks. Alt er beskrevet 
i vejledningen (bilag 1).

1.

3.

2.

4.

Tidsserier – timelapse i EO Browseren
Hvis I vil sammenligne forhold over tid, eksempelvis gletsjeres tilba-
getrækning, kan I bruge Landsat-satellitterne – Landsat5 har typisk 
billeder fra langt tilbage i tiden. Sammenlign eksempelvis billeder af 
gletsjeren ved Ilulissat (Sermeq Kujalleq) fra 1996 til 2020.
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MODUL 9:

NÅR ISEN SMELTER
38



NÅR INDLANDSISEN SMELTER

Klimaforandringerne og ikke mindst de globale temperaturstigninger har stor betydning for 
afsmeltningen af Indlandsisen. I skal nu ved hjælp af det interaktive datasæt fra National Snow 
and Ice Data Center (NSIDC) analysere data omkring isens overfladeafsmeltning.

FREMGANGSMÅDE

I legenden længst til højre kan man klikke på forskellige årstal og 
sammenligne data fra disse.

Brug curseren til at se eksakte data fra forskellige datoer. 

Ved at klikke og trække med musen kan man zoome ind og se data 
mere nøjagtigt (oppe i højre hjørne åbner “Reset Data”-knappen, som 
I trykker på, når I skal tilbage).

Nogle funktioner er ikke tilgængelige i Internet Explorer – det anbe-
fales derfor at bruge en anden browser. 

Hvis I støder på problemer, kan I kontakte NSIDC User Services via 
https://nsidc.org/home

Gå ind på: 
https://nsidc.org/greenland-today/greenland-surface-melt-extent-interactive-chart/

1.

3.

2.

4.

5.

VEJLEDNING I BRUG AF DET INTERAKTIVE DATASÆT
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SPØRGSMÅL OG DISKUSSION

I hvilke måneder er afsmeltningen typisk størst?

Analyser, hvordan afsmeltningsperioden har ændret sig gennem den periode, 
hvorfra der er data.

Uddyb svaret ved at se på:

Undersøg klimadata fra Grønland i udvalgte år og sammenhold disse data med 
graferne.

Kig bl.a. på http://polarportal.dk/forsiden/ og på www.Asiaq.gl 

Se også https://greenland-measures.labs.nsidc.org/ for aktuelle data, 
interaktive kort og andet, der viser afsmeltningen af Indlandsisen.

Start- og slutmåneder for afsmeltningen

Størrelsen af afsmeltningen

Mulige forklaringer på de store udsving i afsmeltningen
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IS PÅ LAND SAMMENLIGNET MED IS I VAND

Stigning i havniveauet er en indikator på globale klimaændringer. I denne aktivitet skal I 
undersøge, hvilken effekt man kan forvente at se, hvis havisen forsvinder, eller hvis ismasser på 
land (fx gletsjere) smelter. I skal arbejde med isens densitet og is på land sammenlignet med 
is i vand. 

De globale havstrømme holdes i gang af forskellene på densiteten i mere og mindre salt og 
koldt havvand. Overfladevandet opvarmes og fordamper, hvorved det resterende vand bliver 
mere salt, afkøles og synker til bunds. Golfstrømmen fører til stadighed nyt varmere vand op 
mod Østgrønland, og processen gentages, hvorved pumpen holdes i gang.

SE KLIP FRA FILMEN

https://vimeo.com/773800968/b58f6efae2

https://vimeo.com/773801262/684b0c2df7

https://vimeo.com/773801977/9414d97a40
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DET SKAL I BRUGE

Blå isterninger (frugtfarve blandes i før frysning)

4 bægerglas 250 ml

2 metalriste med en diameter lidt større end bægerglassets diameter

Vand

Vægt

Salt – bordsalt NaCl

Spatel

Mærkepen

Stopur eller mobiltelefon

42

INDLEDENDE SPØRGSMÅL

Hvorfor vil smeltning af havisen ikke betyde de store ændringer i havspejlets niveau?

Hvad sker der med havniveauet, hvis Indlandsisen eller de mange gletsjere smelter?

Hvad forventer du, der sker med vandstanden i de fire bægerglas?

FREMGANGSMÅDE

START EKSPERIMENT: ISENS DENSITET

Fyld et bægerglas halvt med koldt vand.

Aflæs vandstanden nøjagtigt.

Tag en isterning og vej den hurtigt.

Put den straks i bægerglasset. Med en spatel presses isterningen ned 
lige under overfladen og vandstanden aflæses igen.

Slip isterningen og lad den smelte – aflæs igen vandstanden.

Beregn isterningens densitet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



IS PÅ LAND OG IS I VAND

Hæld 150 ml koldt vand i 2 bægerglas og mærk dem 1 og 2. 

Hæld 150 ml koldt saltvand (5 g salt til 150 ml) i de to andre bægerglas og 
mærk disse 3 og 4.

Læg metalristen på glas 1 og 3, og marker vandstanden med en pen.

Tag fire nogenlunde ens isterninger.

Læg en isterning på metalristen på glas 1 og 3, og drop forsigtigt en 
isterning ned i glas 2 og 4. 

Svar på følgende spørgsmål: 
Hvilken slags is repræsenterer isterningerne på metalristene? Og hvilken 
type is repræsenterer isterningerne, der droppes ned i vandet?
Noter jeres svar herunder:

7.

8.

9.

10.

11.

12.

BÆGERGLAS 1

BÆGERGLAS 3

BÆGERGLAS 2

BÆGERGLAS 4
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13.

14.

15.

16.

Marker igen vandstanden på glassene. Dette er nu ‘startniveauerne’.

Start tidtagningen.

Studér nøje, hvad der sker, når isterningerne smelter. Hvad sker der med 
smeltevandet fra isterningen, når det kommer ned i vandet?

Noter, hvor lang tid det tager for hver isterning at smelte helt.

RESULTATER

17. Saml alle observerede resultater i et skema.



DISKUSSION, PERSPEKTIVERING OG KONKLUSION

Hvad skete der med vandstanden i de to eksperimenter? Inddrag teorien om 
opdrift og Arkimedes’ Lov i jeres forklaring.

Hvordan kan iagttagelserne relateres til begrebet dybhavspumpen/
Grønlandspumpen?

Omkring Nordpolen og især Nordøstgrønland er der store mængder havis. 
Hvad sker der med vandstanden i havet, hvis havisen smelter?

Hvad sker der med havniveauet, hvis Indlandsisen eller de mange gletsjere 
smelter?

Hvordan er sammenhængen mellem de store dybhavsstrømme og de globale 
klimaforandringer?

Hvilken betydning har det for de globale havstrømme, hvis Indlandsisen 
smelter?

Hvad sker der med havniveauet, når havtemperaturen stiger?

Hvilken betydning har de globale klimaforandringer for dyrelivet?

Skriv en kort konklusion.
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FORSTÅ ET ISBJERG

46

I skal nu beregne et isbjergs volumen. Isbjerget er herunder symboliseret ved en cylinder.

A = areal, H = isbjergets fulde højde, S = den del af isbjerget, der er under havniveauet

Isbjergets totale masse er H x A (arealet i m2) x densiteten: 
H x A x 0,917 g/cm3 (isens densitet)

Ifølge Arkimedes' princip er massen af den del af isbjerget, der befinder sig 
under havoverfladen (S), det samme som massen af det havvand, der er 
fortrængt af isen. Det vil sige: 

S x A x 1,025

Vi får derfor: 
A x A x 0,917 = S x A x 1,025 => 0,917/1,025 = 0,898

Altså befinder 89,8% af isbjerget sig under havoverfladen.

BEREGNING



Is, der består af rent ferskvand, har en densitet på 0,917 g/cm3, mens vand ved 4°C har en 
densitet på 1,000 g/cm3. Det betyder, at mellem 0°C og 4°C har is en lavere densitet end vand.

BEMÆRKNING
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MODUL 10:

DATAANALYSE 
49
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OM ALBEDO

Når det bliver varmere, smelter sneen på isen, og den bare isoverflade eksponeres. Varmen får 
den bare is til at se mørkere ud, bl.a. på grund af algevækst og partikler på overfladen. 
Desuden bliver isen mørkere, fordi iskrystallerne afrundes og dermed spreder en mindre del 
af lyset; dvs. der er mindre refleksion.

Indlandsisens albedo har stor betydning for, hvor hurtigt isen smelter. Det er derfor vigtigt 
løbende at holde øje med albedoen. Dette gøres ved hjælp af satellitobservationer fra 
Sentinel-3.

Qalerallit Sermia den 30. september 2022 — en udløber af Indlandsisen. 
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Den gule pil angiver, hvor billedet ovenover fra Qalerallit Sermia er taget. Satellitbilledet er fra 
30. juli 2022 og downloadet fra EO Browseren - det vises her i false color. Der, hvor der er rødt, 
er der vegetation. Det er tydeligt, at der er sket en nylig tilbagetrækning, da der endnu ikke er 
vegetation på klipperne nærmest isen. Satellitbilledet kan hentes fra EO Browseren, hvis I vil 
se det i større format.

INDLEDENDE SPØRGSMÅL

Se på de to ovenstående billeder. Det er tydeligt at se, at tilbagetrækningen af 
isen er sket for nylig. Forklar, hvordan det kan ses.

Forklar, hvad albedo er.

Hvorfor ændres albedoen på Indlandsisen, når temperaturen stiger?

Giv andre eksempler på ændret albedo som følge af klimaforandringer og de 
deraf følgende temperaturstigninger.
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DATAANALYSE AF INDLANDSISENS 
OVERFLADEALBEDO GENNEM 7 ÅR 

DET SKAL I BRUGE

Datasæt fra albedomålinger i perioden 2017-2022 — se bilag 2 og 3.
Data er gennemsnitsværdier for hele iskappen, dvs. fra hele 
Indlandsisen. Data findes både som csv-fil og som Excel. 

FREMGANGSMÅDE

I skal nu analysere data og tegne relevante grafer. Fx kan I sammenhol-
de data fra de seneste år med data fra 2017. 
Tegn fx: Grafer, der viser ændringer i albedoniveau på samme dato, 
men i forskellige år.

Man taler om en tilbagekoblingsmekanisme. Der sker en positiv til-
bagekobling, når temperaturen stiger. Læs om tilbagekoblingsme-
kanismer her: https://www.dmi.dk/klima/temaforside-energiens-re-
jse-i-klimasystemet/tilbagekoblingsmekanismer/

Svar på følgende spørgsmål:

1.

3.

2.

Hvordan påvirker den ændrede albedo afsmeltningen af 
Indlandsisen?

Kan der i perioden 2017-2022 ses ændringer i forhold til, hvor tidligt 
sneen smelter fra isoverfladen?

Hvad sker der med klimaet i Grønland, når mere og mere af 
Indlandsisen forsvinder?
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På grafen herover er alle datasættene tegnet ind. 
Data skal nu analyseres. Svar på følgende spøgsmål:

4.

Kan graferne sige noget om, hvornår den første sne falder de 
enkelte år?

Hvilke ændringer ses generelt?
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ALBEDO — ANDRE MULIGHEDER

Åbn EO Browseren og download billeder i TIFF-format fra Sentinel-3:

2022-10-08-00_00_2022-10-08-23_59_Sentinel-3_OLCI_OTCI
Billedet viser den sydlige del af Grønland

Brug Python til at tolke data.

SATELLITBILLEDE SENTINEL-3

SE LEGENDEN HERUNDER
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Hvordan påvirker klimaforandringer det arktiske miljø? 

Teoretisk baggrundsviden:
Center for Is og Klima på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
 https://www.isogklima.nbi.ku.dk/forskning/
Undervisning om Arktis: 
 https://undervisningomarktis.w.uib.no

Arbejd videre med data, grafer og arbejdsspørgsmål her:
 https://sites.google.com/view/zackenberg/startside
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MODUL 11:

FORSLAG TIL VIDERE ARBEJDE
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