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UNDERVISNINGSVEJLEDNING
Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i dokumentarfilmen INTO 
THE ICE (2022). Det er håbet, at materialet kan inspirere til brug af filmen i 
undervisningen og dermed give eleverne en dybere forståelse af isen og de 
store kræfter, der er på spil, når gletsjere bevæger sig.

Afsmeltningen af Indlandsisen accelerer i disse år, og det er netop afsmelt-
ningens komplekse processer, som forskerne i filmen beskæftiger sig med. 
Intentionen med dette undervisningsmateriale er at give eleverne en dybere 
forståelse for det klimavidenskabelige forskningsarbejde, der skildres i filmen 
og derigennem en større indsigt i:

Forskningens arbejdsmetoder
Resultater fra forskningen
Forståelse af Indlandsisens betydning
Forståelse af betydningen af den globale opvarmning

Pluk i materialet og brug det, du kan.

God fornøjelse!
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LÆREPLANERNES FAGLIGE MÅL 
OG KERNESTOF
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Undervisningsmaterialet kan bruges i alle de geofaglige fag på gymnasie-
uddannelserne STX, HTX og HF i Danmark samt i geografi på GU i Grønland. 
Det gælder både den eksperimentelle del, det debatterende stof og mulige 
feltarbejde. 

I de kommende afsnit er relevante nedslag i de forskellige læreplaner nævnt. 



NATURGEOGRAFI C - STX

NATURGEOGRAFI B - STX

FAGLIGE MÅL

FAGLIGE MÅL
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udføre simple former for empiribaseret arbejde i laboratorium og i felten 

udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige 
repræsentationsformer 

give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets 
omgivelser baseret på empiriske data og observationer

planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske 
feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener 

opsøge, kvalitetsvurdere, fortolke og anvende et spektrum af geofaglige 
repræsentationsformer såsom tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, 
analoge og digitale billeder, såvel som reflektere over troværdighed og anven-
delighed af ekspertudsagn. Tekster kan være på fremmedsprog

ud fra egne data, observationer og målinger analysere og fortolke 
udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser 

formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, 
mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en 
kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige temaer med 
inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder 

Eleverne skal kunne:

Eleverne skal kunne:

KERNESTOF

KERNESTOF

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår

Klimaændringer i forskellig tidsskala og samfundsudviklingens klimapåvirkning

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling 



GEOVIDENSKAB HTX OG STX

FAGLIGE MÅL

forholde sig til aktuelle geovidenskabelige problemstillinger inden for 
kernestofområdet 

identificere, klassificere og fortolke rumlige og tidslige mønstre i geoviden-
skabelige sammenhænge, blandt andet på baggrund af kort, geografiske in-
formationssystemer og satellitdata 

tilrettelægge, beskrive og udføre observationer og eksperimenter såvel i felten 
som i laboratoriet 

analysere en geovidenskabelig problemstilling ud fra forskellige repræsenta-
tioner af informationer og formulere en løsning af problemet ved brug af en 
relevant model og herunder anvende matematiske værktøjer 

behandle empiriske data med henblik på at opstille og diskutere matematiske 
sammenhænge mellem variable 

analysere og fortolke strukturer og udviklingsprocesser i naturen og 
menneskets omgivelser 

Eleverne skal kunne:

KERNESTOF

Landskabers udviklingsprocesser, herunder istids- og kystlandskaber

Klimasystemet, det globale vindsystem, havstrømme og disses betydning for 
det regionale vejr
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NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE - HF

FAGLIGE MÅL
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gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantitativ 
karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet og i felten 

præsentere, vurdere og formidle data fra empiribaseret arbejde, herunder 
beskrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde 
og viden, modeller og metoder fra fagene 

indsamle, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige tekster og 
informationer fra forskellige typer af kilder 

udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber og 
repræsentationer 

Eleverne skal kunne:

KERNESTOF

Vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer

GEOGRAFI C, HF-ENKELTFAG

FAGLIGE MÅL

observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, 
data og resultater 

udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltar-
bejde og dataindsamling 

behandle og anvende geofaglige data og resultater 

opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang 

forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed

Eleverne skal kunne:

KERNESTOF

Vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer
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GEOGRAFI C – GRØNLAND

FAGLIGE MÅL

FAGETS FORMÅL

udføre simple former for eksperimentelt arbejde herunder systematiske 
feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener

Eleverne skal kunne:

KERNESTOF

Vand, vandressourcer og deres udnyttelse, herunder d) vandets kredsløb, 
aktuel og potentiel fordampning, fortætning og nedbør, afstrømning, 
nedsivning, grundvand, iskappen og vandløb

Kulturelle og samfundsmæssige kompetencer:
Eleverne skal kunne iagttage og beskæftige sig med geofaglige fænomener og kredsløb og 
direkte observerbart materiale i det grønlandske samfund. I tilknytning hertil skal de kunne 
arbejde på baggrund af indsigt i samfundets afhængighed af en bæredygtig udnyttelse af 
landets ressourcer og indsigt i de konsekvenser, som globale klimaændringer kan påføre det 
grønlandske samfund og den grønlandske kultur. 

DIDAKTISKE PRINCIPPER

Undervisningen tilrettelægges, så det eksperimentelle arbejde integreres med det teore-
tiske stof. Arbejdet tilrettelægges således at arbejdet med naturvidenskabelige redskaber og 
metoder stimulerer elevernes aktivitet og kreativitet. Desuden skal anvendelsesorienterede 
aspekter inddrages i videst muligt omfang. 
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GEOGRAFI B - GRØNLAND

FAGLIGE MÅL

FAGETS FORMÅL

planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde, herunder systematiske 
feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener

opsøge, kvalitetsvurdere, fortolke og anvende et spektrum af geofaglige 
repræsentationsformer, som tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, 
analoge og digitale billeder, samt reflektere over troværdighed og anvende-
lighed af ekspertudsagn

analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser 
ud fra egne data, observationer og målinger

Eleverne skal kunne:

KERNESTOF

Vand, vandressourcer og deres udnyttelse, herunder a) vandets kredsløb, 
aktuel og potentiel fordampning, fortætning og nedbør, afstrømning, 
nedsivning, grundvand, iskappen og vandløb, samt d) gletsjerisens dannelse 
og massebalance

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling

Kulturelle og samfundsmæssige kompetencer:
Eleverne skal kunne iagttage og beskæftige sig med geofaglige fænomener og kredsløb og 
direkte observerbart materiale i det grønlandske samfund. I tilknytning hertil skal de kunne 
arbejde på baggrund af indsigt i samfundets afhængighed af en bæredygtig udnyttelse af 
landets ressourcer og indsigt i de konsekvenser, som globale klimaændringer kan påføre det 
grønlandske samfund og den grønlandske kultur. Eleverne skal have en struktureret og 
sammenhængende omverdensforståelse, så de kan forholde sig til aktuelle geofaglige emner 
såvel på lokalt som globalt niveau.
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MODULSKEMA




