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Materiale til forløbet ’Lær om 
naturkræfterne under jordoverfladen’ 
med Maria Jarjis og Sonja Heinrich. 

Dette materiale rummer baggrundsviden og forslag til undervisningsaktiviteter med 
modeltyper og modelleringsprocesser som omdrejningspunkt. Derudover indeholder 
materialet ordforklaringskort med fagbegreber fra forløbet.

I det digitale gæstelærerforløb ’Lær om 
naturkræfterne under jordoverfladen’ 
sætter Maria Jarjis og Sonja Heinrich fokus 
på naturfænomener såsom jordskælv og 
vulkanudbrud. Gæstelærerforløbet er 
udviklet til natur/teknologi på mellemtrinnet 
i grundskolen og er bygget op omkring tre 
videoer og en lærervejledning:  
https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/
undersoegelse/laer-om-naturkraefterne-
under-jordoverfladen-med-maria.

På de efterfølgende sider kan du finde 
følgende elev- og lærerrettede materialer, 

som kan anvendes i forlængelse af 
gæstelærerforløbet: 

• Informationsark: Modeltyper og 
modelleringsproces

• Arbejdsark: Modeller og deres anvendelse

• Ordforklaringskort: Arbejde med 
fagbegreber om naturkræfterne. 

Informationsarket er tænkt som 
baggrundsinformation til lærerne, mens 
arbejdsarket er til elevernes brug i 
undervisningen. Ordforklaringskortene kan 
printes, klippes ud og bruges af eleverne - 
eksempelvis med henblik på at blive fortrolige 
med fagbegreberne. 

Materialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole,  
VIA University College, Syddansk Universitet og Operate for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
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Informationsark til forløbet ’Lær om naturkræfterne under 
jordoverfladen’ med Maria Jarjis og Sonja Heinrich

Informationsark 
til lærere.

Informationsarket skal 
inspirere lærerne til at 
arbejde med modeller 

og modellering i 
naturfagsundervisning.

Informationsarkets 
viden kan omsættes i 

undervisningen ved hjælp 
af arbejdsarket ”Modeller 

og deres anvendelse”.

Informationsark: 
Modeltyper og modelleringsproces
Hvordan kan der arbejdes med modeller 
og modellering i kompetenceorienteret 
undervisning i natur/teknologi på 
mellemtrinnet? Det giver dette 
informationsark inspiration til. Læs mere 
om kompetenceorienteret undervisning 
i naturfag her: https://emu.dk/
grundskole/naturvidenskabsstrategien/
kompetenceorienteret-naturfagsundervisnin
g?b=t5-t1580).
En model skal ifølge læseplanen for natur/
teknologi (2019) forstås som en repræsentation 
af relevante aspekter af naturen eller af den 
menneskeskabte verden. Eleverne skal ud fra 
kompetencemålet for 3.-6. klassetrin i natur/
teknologi kunne anvende modeller med 
stigende abstraktionsgrad og designe enkle 
modeller. 

Typer af modeller
Der findes forskellige typer af modeller, og de 
kan anvendes til forskellige formål. Nogle er 
eksempelvis oplagte at bruge til at forklare og 
demonstrere naturvidenskabelige fænomener, 
processer eller systemer, mens andre egner 
sig særligt godt til at give en forståelse for 
modellering som proces. 

For at skærpe elevernes opmærksomhed over 
for forskellige typer af modeller kan læreren i 
forløbet gennemgå og anvende nedenstående 
liste over modeltyper:

• Verbale modeller udtrykkes sprogligt 
igennem tale eller tekst.

• Fysiske eller konkrete modeller er lavet af 
materiale og har ofte en tredimensional 
karakter.

• Illustrationsmodeller er tegninger, fotos, 
grafiske udtryk (ikke-bevægelige billeder).

• Symbolmodeller kan være matematiske 
udtryk, formler, koder, reaktionsligninger 
eller tilsvarende.

• Simuleringsmodeller (interaktive modeller) 
er baseret på brugerens interaktion med 
modellen og benytter sig for det meste af 
it-teknologier.

Kilde: Vivi Ringnes & Merete Hannisdal: Kjemi i skolen – undervisning og læring 
(2006).
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Informationsark til forløbet ’Lær om naturkræfterne under 
jordoverfladen’ med Maria Jarjis og Sonja Heinrich

Som støtte for valg af modeltype til en bestemt 
modelleringsproces kan eleverne anvende 
arbejdsarket ”Modeller og deres anvendelse”. 
Arbejdsarket kan også bidrage til at give 
overblik over, hvad der kendetegner forskellige 
modeltyper. 

Eleverne kan i deres eget arbejde med modeller 
og modelleringsprocessen tage udgangspunkt i 
modeller fra det digitale gæstelærerforløb med 
Maria Jarjis og Sonja Heinrich - eksempelvis 
modeller over pladetektonik, destruktive-, 
konstruktive- og bevarende pladegrænser, 
jordskælvsimulation og vulkanudbrud.
Læs eventuelt mere om modeltyper hos 
Astra: https://astra.dk/sites/default/files/
Modeller%20i%20naturfagsundervisningen%20_
HB_BLJ_0.pdf.
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Informationsark til forløbet ’Lær om naturkræfterne under 
jordoverfladen’ med Maria Jarjis og Sonja Heinrich

Modelleringsproces
Figuren herunder gengiver den kompetence 
som et spørgsmål om at kunne omsætte data 
om verden til en model. Modellering er lig 
med processen, der fører fra data og til model, 
og omfatter også de tanker, overvejelser og 
argumenter, der indgår i processen.

Kilde: Jørgen Løye Christiansen: ’Kompetenceorienteret naturfagsundervisning’ i KOMPIS - Kompetencemål i praksis: Et udviklings- og forskningsprojekt i dansk, matematik 
og naturfag 2009-2012).

Med henblik på at skærpe opmærksomheden 
på selve modelleringsprocessen kan 
eleverne sammen reflektere over, hvad 
forskellige modeltyper kan repræsentere, 
såsom simulering af jordskælv eller 
vulkanudbrud. Refleksionen kan skærpe 
elevernes opmærksomhed i forhold til, hvilke 
modelleringsprocesser de forskellige typer af 
modeller egner sig til. 

Eleverne kan eksempelvis drøfte følgende 
spørgsmål:

• Hvad viser modellen?

• Hvad viser modellen ikke, set i forhold til, 
hvordan verden reelt ser ud?

• Hvem kan bruge modellen?

• Hvad kan modellen bruges til?

• Hvad er modellens styrker og svagheder?

Model af verdenVerden

´Data´

Perspektiveringskompetence

Empirikompetence Modelleringskompetence
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Arbejdsark til 
elever.

Arbejdsarket kan skærpe elevernes 
kompetence til at forstå og forklare 

naturfaglige problemstillinger ved hjælp 
af modeller.

Som afsæt for at anvende arbejdsarket kan læreren introducere 
eleverne for forskellige modeltyper ud fra informationsarket - 

gerne med eksempler fra elevernes egen hverdag. For at styrke 
stilladseringen kan lærer og elever i fællesskab finde frem til et par 

modeller, og læreren kan modellere, hvordan eleverne skal definere 
typen af model og sætte den i et skema.

Arbejdsark: Modeller og deres anvendelse

I denne aktivitet skal I identificere forskellige modeller fra 
undervisningen, tænke over deres anvendelse og formål og sætte 
dem ind i et skema.

Find modellerne
I kan begynde med at liste alle de modeller op, som har indgået 
i undervisningen om pladetektonik, jordskælv og de andre 
naturkræfter under jordoverfladen. Tilføj også gerne andre relevante 
modeller, som I kan komme i tanke om.

Til højre ses en liste med modeltyper. Tal med hinanden om, hvilke af 
de fem typer af modeller I har arbejdet med i undervisningen, og sæt 
dem ind i skemaet. Søg eventuelt efter andre modeltyper, som I kan 
sætte ind i skemaet. 

• Verbale modeller udtrykkes sprogligt igennem tale eller tekst.

• Konkrete modeller er lavet af materiale og har ofte en 
tredimensional karakter.

• Illustrationsmodeller er tegninger, fotos, grafiske udtryk (ikke-
bevægelige billeder).

• Symbolmodeller kan være matematiske udtryk, formler, koder, 
reaktionsligninger eller tilsvarende.

• Simuleringsmodeller (interaktive modeller) er baseret på brugerens 
interaktion med modellen og benytter sig for det meste af it-
teknologier.

Listen er inspireret af Vivi Ringnes & Merete Hannisdal: Kjemi i skolen – undervisning og læring (2006). 
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Tænk over modellerne
Tal med hinanden om, hvad de forskellige modeller viser, og hvordan 
de kan bruges. I kan drøfte modellerne ud fra spørgsmål som:

• Hvad viser de forskellige modeller?

• Hvordan kan den viden bruges?

• Er nogle modeltyper bedre end andre? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

• Hvad er en god/dårlig model?
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Modeltype

Modellens
genstand

Fysiske eller  
konkrete modeller

Objekt

Fysisk genstand

Fænomen

Sanselig/observerbar 
forekomst

Proces

Et forløb, en række 
begivenheder

System

En mængde 
interagerende 
komponenter

Symbolmodeller

CO2 + H2O -> H2CO3

Illustrationsmodeller Verbale modeller Simuleringsmodeller
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3. Refleksioner om modellering
Til sidst skal I vælge en model fra undervisningen, som I skal forsøge 
at beskrive ud fra nedenstående spørgsmål. Det kan for eksempel 
være en model, der simulerer et jordskælv eller et vulkanudbrud. 
Overvej følgende spørgsmål:

• Hvad viser modellen?

• Hvad viser modellen ikke, set i forhold til,  
hvordan verden reelt ser ud?

• Hvem kan bruge modellen?

• Hvad kan modellen bruges til?



Informationsark til forløbet ’Lær om naturkræfterne under 
jordoverfladen’ med Maria Jarjis og Sonja Heinrich

Ordforklaringskort 
til elever.

Ordforklaringskortene 
kan øge elevernes 

opmærksomhed på 
fagbegreberne i forløbet 

om naturkræfter.

Ordforklaringskortene kan øge elevernes 
opmærksomhed på fagbegreberne i forløbet 
om naturkræfter. Ordforklaringskortene kan 

anvendes til at indføre nye begreber, til at 
stilladsere elevernes diskussioner eller til en 

aktiv begrebsleg.

Ordforklaringskort: 
Fagbegreber om naturkræfterne
Ordforklaringskortene er et supplement til, at 
eleverne kan arbejde med de fagbegreber, som 
Maria Jarjis og Sonja Heinrich nævner i videoerne. 
Ordforklaringskortene er inddelt i de forskellige 
emner fra forløbet og bliver i videoerne brugt i 
følgende rækkefølge: 

1. Jordens opbygning

2. Pladetektonik

3. Jordskælv

4. Vulkanisme.

Kortene kan printes og klippes ud. Det kan 
læreren enten gøre på forhånd, eller eleverne 
kan gøre det som en del af undervisningen. Ud 
fra billederne og de tilhørende forklaringer kan 
eleverne diskutere emnerne. 

Eleverne kan også lave en begrebsleg ved 
at folde kortene på midten, så illustrationen 
er på den ene side og beskrivelsen på den 
anden. Eleverne kan så spørge hinanden ind 
til begreberne (se eventuelt https://astra.dk/
bev/begreber1). En anden mulighed er at lave 
et vendespil, hvor eleverne parrer de rigtige 
kort med hinanden. Det gør de ved at klippe 
alle kortene igennem, så de har ét kort med 
illustrationen og ét med forklaringen, som så skal 
samles korrekt igen i vendespillet.  

Søg mere viden frem
Centrale begreber fra gæstelærerforløbet 
kan også belyses med andre materialer.
For eksempel kan eleverne besøge GEUS’ 
hjemmeside Viden om Den Dynamiske 
Jord og her hente illustrationer af blandt 
andet tyngdekort, Jordens indre struktur, 
pladetektonisk principskitse og jordskælvskort. 
Se mere her: 

• https://www.geus.dk/udforsk-geologien/
viden-om/viden-om-den-dynamiske-jord

• https://virtuelgalathea3.dk/artikel/
pladetektonik-0).
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Ordforklaringskort 1: Jordens kerne (Jordens opbygning) 
Jordens kerne består primært af metallerne jern og nikkel, som 
findes i smeltet form i den ydre kerne og i fast form i den indre 
kerne. Den indre kerne har en tykkelse på cirka 1.220 kilometer og 
er 5.400 grader varm. Den ydre kerne er cirka 2.259 kilometer tyk og 
4.000 grader varm.

Ordforklaringskort 2: Jordens kappe (Jordens opbygning)  
Jordens kappe ligger ud over kernen. Kappen er cirka 2.900 
kilometer tyk. Den øverste del af kappen består af lithosfæreplader, 
der kan være op til 200 kilometer tykke. Lithosfærepladerne kan 
enten bære kontinentskorper, som består af lande og bjerge, eller 
oceanbundsskorpe, som udgøres af havet.
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Ordforklaringskort 3: Jordens skorpe (Jordens opbygning) 
Jordens ydre skal, som vi lever på, kaldes skorpen. Skorpen 
består af store plader, der glider på den såkaldte asthenosfære. 
Asthenosfæren er et blødt stenlag i Jordens kappe. Jordskorpen 
når ned til en dybde på 10–60 kilometer og udgør en forsvindende 
lille del af Jorden.

Ordforklaringskort 4: Konstruktiv pladegrænse (pladetektonik)
Pladerne på Jordens skorpe kan bevæge sig væk fra hinanden, så 
magma vælter op fra asthenosfæren. Det skaber en konstruktiv 
pladegrænse. Asthenosfæren kan danne en ny oceanskorpe i form 
af en lang bjergkæde på havbunden med en glødende sprække i 
midten. En sådan bjergkæde kaldes for en midt-oceanryg.
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A B

Ordforklaringskort 5: Destruktiv pladegrænse (pladetektonik)
Der er to former for destruktive pladegrænser:

• A) Hvis en plade med oceanbundskorpe og en plade 
med kontinentalskorpe støder sammen, er det altid 
oceanbundskorpen, der dykker ned. Her opstår også en 
dybgrav, og den kontinentale plade løfter sig op.

• B) Når to tykke kontinentalplader støder sammen, opstår der 
nye bjerge. Det gør der, fordi den ene plade ikke uden videre 
kan skubbes ned under den anden. Pladerne vil bukke og folde 
sig samt skubbe sig opad og ud til siden.

Ordforklaringskort 6: Bevarende pladegrænse (pladetektonik) 
Når to plader på Jordens skorpe passerer forbi hinanden, opstår 
der en bevarende pladegrænse. Det klassiske eksempel på denne 
type pladegrænse findes i Californien ved forkastningen San 
Andreas. Forkastningen er en af de brudflader, som pladerne glider 
langs med. 
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Epicenter

Forkastning

Hypocenter

Ordforklaringskort 7: Epicenter (jordskælv) 
Stedet i undergrunden, hvor et jordskælv opstår, kaldes for et 
hypocenter. Jordskælvets epicenter ligger lige over hypocenteret 
ved Jordens overflade.

Ordforklaringskort 8: Seismograf (jordskælv) 
En seismograf måler og optegner Jordens rystelser. En simpel 
seismograf består af et lod, der er hængt op i en fjeder. Når Jorden 
ryster, bevæger seismografen sig i forhold til det ophængte lod. 
Dette gør det muligt at måle, hvor meget Jorden har bevæget sig. 

I gamle dage blev seismografens bevægelser tegnet på et stykke 
papir. I dag er det et computersystem, som optegner rystelserne.
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Jordskælv pr. år Richtertal (M)

1 8 og større

15 7-7,9

134 6-6,9

1.319 5-5,9

13.000 4-4,9

130.000 3-3,9

1.300.000 2-2,9

Ordforklaringskort 9: Richterskala (jordskælv) 
Richterskalaen bruges til at måle, hvor kraftigt et jordskælv er. 
Skalaen blev opfundet af den amerikanske seismolog Charles F. 
Richter i 1935.

Når et jordskælvs richtertal beregnes, handler det om at måle, hvor 
meget jordskælvet har fået seismografen til at ryste. 
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1. Rystelsen kan kun aflæses af 
fintmærkende seismografer.

2. Mærkes kun af enkelte personer, 
der forholder sig i ro.

3. Rystelserne opleves, som hvis en 
lastbil kører forbi.

4. Mærkes af de fleste. Det knager i 
vinduer og døre.

5. Kan mærkes af stort set alle, der er 
vågne. Mange vågner.

6. Møbler og enkelte skorstene 
vælter.

7. Middelgode bygninger tager 
skade af rystelserne.

8. Møbler vælter rundt.
9. Middelgode bygninger bliver 

ødelagt, og vandledninger 
sprænger.

10. Der er jordskred, og jernbane-
skinner bliver bøjet.

11. Få bygninger står tilbage efter 
jordskælvet.

12. Genstande bliver smidt op i luften, 
og der er komplet ødelæggelse.

Ordforklaringskort 10: Mercalliskala (jordskælv)  
Mercalliskalaen beskriver et jordskælvs påvirkninger af mennesker, 
bygninger og natur. Virkningerne af et jordskælv er afhængige af 
jordskælvets størrelse og dermed også dets richtertal. 

Mercalliskalaen går fra 1-12. 2 er, når jordskælvet kun kan mærkes 
af få personer, og 12 er en komplet ødelæggelse. 



Ordforklaringskort 11: Skjoldvulkaner (vulkanisme)
Skjoldvulkaner dannes af tyndtflydende magma. Når en 
skjoldvulkan bryder ud, strømmer lavaen hurtigt ned ad siderne. 
Lavaen størkner først, når den er nået flere kilometer væk fra 
udbruddet. Skjoldvulkaner ligner derfor store, flade skjold på 
jordoverfladen. 

Mange skjoldvulkaner ligger under havoverfladen på en konstruktiv 
pladegrænse.

Ordforklaringskort 12: Stratovulkaner (vulkanisme)
Stratovulkaner, også kaldet keglevulkaner, bygges op af forskellige 
lag af lava og aske. Magmaen flyder langsomt og størkner allerede 
på vej ned ad vulkanens sider, hvorfor vulkanen bliver høj med 
stejle sider. Stratovulkaner ligger tit ved destruktive pladegrænser, 
hvor én plade dykker ned under en anden. 

Hvis magmaen indeholder mange gasser, kan der komme en 
vulkansk eksplosion i stratovulkaner.
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Ordforklaringskort 13: Magma/lava (vulkanisme)
Magma er smeltede eller delvist smeltede bjergarter under jordens 
overflade. Når magma strømmer op og ud over Jordens overflade i 
et vulkanudbrud, betegnes det lava. 
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