
 
Tema: Solsystemet og Jordens udvikling 30 min    Fag: Naturgeografi og Fysik                     Målgruppe: Gym. 

Udarbejdet af gymnasiekonsulent Linda Sendrup CFU UCC, 26-01-2011  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 1 af 3 

Fag: Naturgeografi og fysik 

Solsystemets ekstreme skabelse (Viden Om) 

DR2 2008, 30 min.,  

Dansk tale og engelsk tale med danske undertekster 

Detaljeret forklares det, hvorledes man tidligere antog, at solsystemet blev dannet på én gang som følge af 
en middelstor stjernes eksplosion, mens ny dansk teori nu antager en langt voldsommere skabelsesproces i 
to tempi. Vilde stjernevinde af radioaktivt plasma udsendt fra en megastjerne fortættede sig nogle steder i 
den omgivende molekylesky til mindre stjerner, bl.a. solen og en protoplanetarisk skive af støv og gas 
omkring den. Omkring en million år senere eksploderede megastjernen, og vores solsystem overlevede 
mirakuløst og fik endda tilført nye grundstoffer. Et af dem var jern-60, som man ikke finder i de meteoritter, 
som daterer sig tilbage til solsystemets skabelse. Den nye teori sandsynliggøres af, at disse meteoritter til 
gengæld indeholder spor efter radioaktivt aluminium-26, som kun eksisterede omkring solsystemets 
skabelse og kort efter. 

Udsendelsen kan helt oplagt bruges til et tema om jordens historie og jordens opbygning eller 
alternativt i et tema om solsystemet, og kan indgå på alle faglige niveauer i de to fag. 
 
Denne film og tilhørende opgaver kan dække følgende faglige mål og kernestof: 

Faglige mål: (iflg. Læreplaner fra 2010) 

Stx:  

Fysik: Gennem eksempler og i samspil med andre fag, skal eleverne kunne perspektivere fysikkens bidrag 
til forståelse af naturfænomener 

Naturgeografi: Eleverne skal kunne udskille og redegøre for væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og 
delprocesser i naturen, og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag. 

Faglige forudsætninger for at få et godt udbytte af tv-udsendelsen:: Viden om meteoritter, fusion og 
fission, radioaktive isotoper, dateringsmetoder, universets dannelse. 

Kernestof 

Stx:  

Fysik: Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede, herunder jorden som planet i 
solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener. 

Naturgeografi: Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model. 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Ideer til undervisningen 
 

Tv-udsendelsen kan bruges som en del af forberedelsen til et besøg på Geologisk museum ved Københavns 
Universitet: 

http://geologi.snm.ku.dk/samlinger/meteorit/ 

Som en del af elevernes kompetenceudvikling inden for formidling, kan eleverne eksempelvis skrive artikler  
med selvvalgt modtagergruppe ud fra deres udbytte af museumsbesøget. 

Og både udsendelsen og et museumsbesøg kan indgå i et tværfagligt forløb i naturgeografi og fysik, hvori 
emner som vulkanisme, jordskælvsbølger og opdrift kan bearbejdes i et overordnet tema om jordens 
dannelse og udvikling. 

Forløbsbeskrivelse 
Elevopgave (emnearbejde) til et tværfagligt forløb i fysik C og naturgeografi C: 

Pladetektonik - jordskælv og vulkaner 

Rapport i 2.g fy og ng  

 

Formålet med opgaven er at undersøge jordskælvs og vulkaners beliggenhed, årsag, virkning.  

Begge spørgsmål skal besvares. 

 

Spørgsmål 1:  

Generelt om jordskælv og vulkaner: 

1. Beskriv jordens opbygning og dannelse samt tyngdekraften fra jorden 
Inddrag viden fra tv-udsendelsen: Solsystemets ekstreme skabelse 

2. Forklar, hvad densitet og opdrift er – beskriv herunder Archimedes lov. 
 

3. Hvilken betydning har densiteten og opdriften for magmastrømmen i en vulkan? Inddrag 
resultater og iagttagelser fra forsøget: Densitet og opdrift samt beregningerne i Orbit C side 
305-306 og tv-udsendelsen: Klodens kræfter: Vulkaner. 

 
4. Beskriv de to bølgetyper, der optræder ved et jordskælv. Inddrag desuden resultater og 

iagttagelser fra friktionsforsøget til at beskrive kræfternes betydning under et jordskælv. 
 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://geologi.snm.ku.dk/samlinger/meteorit/
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Spørgsmål 2: 

Vælg selv et område med jordskælv og et med vulkaner (eller et område med begge dele) I kan 
anvende Geografis hjemmeside som udgangspunkt: 
http://www.emu.dk/gym/fag/ge/omraader/17vulk.html.  

Besvar følgende spørgsmål for det/de valgte områder. 

5. Beliggenhed ift. Pladetektonikken (destruktiv – konstruktiv zone?) 
 

6. Vulkanens type og hvor ofte den har været i udbrud – beskriv det sidste udbrud. Inddrag 
resultater og iagttagelser fra forsøget: analyse af bjergarter. 

 

7. Jordskælvenes hyppighed, styrke og virkning – beskriv det sidste jordskælv (har skælvet 
medført en tsunami) 

 

Formalia: 

 Opgaven skal udarbejdes i jeres teams 

 Opgaven skal fylde max. 5 sider 

 I skal lave en kort indledning til opgaven med jeres disponering samt en opsamling til sidst 

 De 3 forsøgsjournaler: Friktionsforsøg, densitet og opdrift samt bjergartsforsøget vedlægges 
som bilag til opgaven. 

 HUSK henvisninger og materialeliste 
 

Materiale: De læste sider i Orbit 1 og C (fysik) 

 Alverdens Geografi side 195-218 

Supplerende materialer 
 

Tv-udsendelser:  

Klodens kræfter: Vulkaner 

Vulkanen bobler og truer (viden Om) 

Skælvet fra dybet (Verdens værste naturkatastrofer 6) 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.emu.dk/gym/fag/ge/omraader/17vulk.html

