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PROBLEMFELT 1:  BEBOLESE I  GRØNLAND – BY ELLER BYGD

PROBLEMFELT
I Grønland er der stor forskel på at bo i en by el ler en bygd.  Nogle
mener at det ægte Grønland er l ivet i bygderne, men hører bygderne
fort iden t i l e l ler er de værd at kæmpe for?

OPGAVEBESKRIVELSE
Jeres gruppe skal undersøge hvad forskel len på l ivet i en bygd og en by
er, samt diskutere om man bør lukke bygderne.

Hjælpespørgsmål t i l besvarelsen er derfor :

• Hvor mange byer er der i Grønland?

• Hvad er hovedstaden i Grønland?

• Hvad er en bygd?

• Bl iver der f lere el ler færre indbyggere i bygderne?

• Hvordan er l ivet forskel l igt i bygderne?

• Hvordan er l ivet forskel l igt fra l ivet i en by?

• Hvad er argumenterne for at lukke bygderne?

• Hvad er argumenterne for at bevare bygderne?

HVOR SKAL JEG FINDE MIN VIDEN?

I kan på hjemmesiden www.dagensgronland.dk under temaet ’beboelse’

og emnet ’bygdernes overlevelse’ f inde relevant information. Herunder

er der udvalgt nogle art ik ler og fakta-bokse, som kan hjælpe jer med at

lave en god fremlæggelse for de andre.

FAKTA
• “Forskel len på by og bygd”
• “Forsyningen af bygderne”
• “Bygdernes affo lkning”

ARTIKLER

• “Diskuss ionen om bygdernes overlevelse”

• “Affo lkning af bygderne”

• “Store forskel le mel lem by og bygd”

http://www.dagensgronland.dk/
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PROBLEMFELT 2:  NATUREN I  GRØNLAND -GRØNLANDSHVALEN

INFORMATION
I Grønland betyder den f lotte  og unikke natur  meget  for  størstedelen af  dets  
befolkning.  De store isbjerge,  indlandsisen,  det  farver ige dyre - og plantel iv  og 
den vekslende dagslængde er  blot  nogle  af  de områder,  der  gør  Grønland t i l  et  
helt  specie lt  sted i  verden.  I  denne opgave skal  I  fokusere på en del  af  dyrel ivet  i  
Grønland og arbejde med grønlandshvalen.  

PROBLEMFELT
Grønlandshvalen:  Det  har  a lt id været  en del  af  den grønlandske kultur  at  fange 
både sæler  og hvaler .  I  1938 blev  grønlandshvalen fredet ,  da antal let  af  hvaler  
var  fa ldet .  I  2008 blev  det  igen t i l ladt  at  fange disse,  men dog i  begrænset  
omfang.  Burde hvalerne fredes helt  igen e l ler  burde grønlænderne have lov  t i l  at  
fange så mange de v i l?  Hvi lke konsekvenser  kan det  få  i  f remtiden,  hv is  man giver  
a l le  lov  t i l  at  fange løs?

OPGAVEBESKRIVELSE
Jeres  gruppe skal  forsøge at  besvare de to  spørgsmål  ovenfor.
Derudover skal  I  f inde generel  v iden om, hv i lket  dyr  en grønlandshval  egent l ig  er .  

Hjælpespørgsmål  t i l  besvarelsen:
• Hvorfor  hedder det  en grønlandshval?
• Hvordan ser  den ud?
• Hvor lever  den?
• Hvordan fanger man den?
• Hvorfor  fanger man den? Hvad bruger man den t i l?
• Hvorfor  er  den fredet,  så  man kun kan fange den i  begrænset  omfang?
• Er den en truet  dyreart?
• Hvi lke argumenter  er  der  for  at  frede den?
• Hvi lke argumenter er  der  for  at  grønlænderne skal  have lov  t i l  at  fange så 

mange som de v i l?

HVOR SKAL JEG FINDE MIN VIDEN?
I  kan på hjemmesiden www.dagensgronland.dk under temaet  ’natur’  og emnet  
’grønlandshvalen’  f inde re levant  information t i l  at  besvare opgaven.
Nedenfor  er  der  udvalgt  nogle  art ik ler ,  som kan hjælpe jer  med at  lave en god 
fremlæggelse for  de andre.

FILM
• ”Grønlands natur”  https://www.youtube.com/watch?v=6PbiDLZWtFI
• “Hvalfangst  i  Grønland” https://www.youtube.com/watch?v=XIHVfzgpfA4

ARTIKLER - dagensgronland.dk nederst  på s iden t i l  højre  er  der  l inks  under 
temaet  ’natur’  og emnet  ’grønlandshvalen’ :
• Grønlandshvaler  og k l imaforandringer
• Hvaler  i  Grønland
• “Fangstdyr  og husdyr”
• “En øjenvidneberetning”
• “Fredning og fangst”
• “Grønlandshvalens bio logi”
• “Grønlandshvaler  – levested og antal”

http://www.dagensgronland.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=6PbiDLZWtFI
https://www.youtube.com/watch?v=XIHVfzgpfA4
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PROBLEMFELT 3:  KLIMAFORANDRINGER - NÅR MENNESKE OG ISBJØRN MØDES

PROBLEMFELT
Grønland oplever  særl ig  tydel igt  hvordan k l imaforandringerne påvirker  naturen 
og havisen.  Henover de seneste 20 år  er  der  sket  store forandringer  både t i l  
lands og t i l  vands.  Som et  resultat  af  dette,  er  isbjørnen blevet  truet  på s in 
eks istens.  Endvidere betyder det  at  isbjørnene opholder  s ig  mere t id på land,  
med den konsekvens at  mennesker  og isbjørne hyppigere kommer i  kontakt  med 
hinanden.

OPGAVEBESKRIVELSE
Jeres  gruppe skal  undersøge hvi lke  konsekvenser  k l imaforandringerne har  
medført ,  særl igt  med fokus på isbjørnens levevi lkår  og mødet  mel lem den 
grønlandske befolkning og isbjørne.

Hjælpespørgsmål  t i l  besvarelsen:
• Hvi lke k l imaforandringer  påvirker  at  isbjørnen opholder  s ig  mere t id på land?
• Hvi lken betydning har  isbjørnen for  Grønlands kultur  og histor ie?
• Hvor stor  er  bestanden af  isbjørne i  Arkt is?
• Hvor mange forskel l ige  bestande af  isbjørne f indes der  i  Grønland?
• Hvi lke regler  gælder der  for  jagt  af  isbjørne i  Grønland?
• Hvad forstås  der  ved begrebet  sameksistens?
• Hvi lke konsekvenser  har  det  at  isbjørne og mennesker  møder hinanden 

hyppigere?
• Hvad v i l  i sbjørnenes eks istens afhænge af  i  f remtiden?
• Hvordan oplever  lokalbefolkningen den hyppigere kontakt  med isbjørnene?

HVOR SKAL VI  FINDE VORES VIDEN?
I  kan på hjemmesiden www.dagensgronland.dk under temaet  ’natur’  og emnet  
’grønlandshvalen’  f inde re levant  information t i l  at  besvare opgaven.

ARTIKLER – dagensgronland.dk nederst  på s iden t i l  højre  er  der  l inks:
’ ’K l imaforandringer  fører  isbjørne og mennesker  tættere på hinanden’ ’
http://www.dagensgronland.dk/laerers ide/kl imaforandringer
”  K l imaforandringer,  isbjørnen”
http://www.dagensgronland.dk/kl imaforandringer/ isbjoernen

FILM
’ ’ Isbjørnekonf l ikter  i  I t toqqortoormiit ’ ’  
https://youtu.be/EKtTM8U1LtI

http://www.dagensgronland.dk/laererside/klimaforandringer
http://www.dagensgronland.dk/klimaforandringer/isbjoernen
https://youtu.be/EKtTM8U1LtI
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PROBLEMFELT 4:  RÅSTOFFER

PROBLEMFELT
Man har  de seneste år  ta lt  om, at  der  l igger  et  stort  økonomisk potent ia le  i  den 
grønlandske undergrund.  Dette har  givet  grønlænderne håb om en dag at  bl ive  
økonomisk uafhængige af  Danmark.  Derudover har  den skrantende grønlandske 
økonomi i  øvr igt  hårdt  brug for  et  boost .  Mange internat ionale  aktører  står  
a l lerede på dørtærsklen t i l  Grønland og er  k lar  med kæmpe invester inger.

Men hvordan s ikrer  man mil jøet  og den grønlandske natur?  Og hvad skal  der  t i l  
for  at  s ikre  den bæredygt ige udvik l ing samtidig med at  man udvik ler  den 
grønlandske minedri ft?

OPGAVEBESKRIVELSE
Jeres  gruppe skal  beskr ive hv i lke  udfordr inger  og potent ia ler  I  ser  i  at  udvik le  
den grønlandske mineindustr i .  Er  det  k logt  at  satse på mineindustr ien,  e l ler  er  
der  for  mange,  mi l jømæssige r is ic i  forbundet  med den udvik l ing? I  skal  derfor  
besvare fø lgende hjælpe spørgsmal :

• Hvornår blev  den første  mine I  Grønland etableret?  Og hvi lket  råstof  udvandt  
man fra  den?

• Hvi lke råstoffer  har  man udvundet  af  den grønlandske undergrund?
• Er der  stadig akt ive miner i  dag?
• Hvad bruger man kryol i t  t i l?
• Hvad er  udfordr ingerne ved at  etablere en mine i  Grønland?
• Hvorfor  kan det  være far l igt  for  mi l jøet  at  etablere og dr ive en mine?
• Hvad er  argumenterne for  at  etablere f lere  miner i  Grønland?

HVOR SKAL JEG FINDE MIN VIDEN?
I  kan på hjemmesiden www.dagensgronland.dk under temaet  ’ råstoffer ’  og emnet  
’mine - drift ’  f inde relevant  information.  Herunder er  der  udvalgt  nogle  art ik ler ,  
der kan hjælpe jer  med at  lave en god fremlæggelse for  de andre.  Derudover er  
der  en kort  introdukt ionsf i lm under temaet,  i  kan se  for  at  bl ive  inspireret  t i l  
jeres  oplæg.

ARTIKLER - dagensgronland.dk nederst  på s iden t i l  højre  er  der  l inks  under 
temaet  ’ råstoffer ’  og emnet  ’mine - drift ’ :
• “Grønlands fremtid:  Drøm el ler  marer idt“
• “Minedrift  i  Grønland histor isk  set“
• “Uran nej  tak,  E lbi ler  på Indlandsisen ja  tak“

http://www.dagensgronland.dk/


SAMFUNDSFAG
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EROBRINGSTOGT TIL NORDPOLEN

Mens i ser filmen ’Erobringstogt til Nordpolen’ skal i overveje og evt. skrive noter til følgende 
spørgsmål:

• Hvilke lande grænser op til det arktiske ocean?
• Hvilke lande kæmper om Nordpolen?
• Hvad hedder den undersøiske bjergryg der går ud fra Grønland?
• Hvorfor vil man gerne have retten til et havområde?
• Hvem bestemmer hvem der får Nordpolen?
• Hvad kan Danmark få ud af at have retten over Nordpolen?
• Hvorfor er der ikke nogen der ejer Nordpolen i dag?

Noter:
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PROBLEMFELT:  GRØNLANDS SELVSTÆNDIGHED

Grønland har  længe haft  et  ønske om at  bl ive  en selvstændig nat ion.  Men som 
verden ser  ud nu,  er  det  svært  at  forest i l le  s ig  hvordan det  skul le  være prakt isk  
mul igt  at  dr ive verdens største  ø,  som selvstændig stat ,  med et  befolkningstal  der  
svarer  t i l  en større dansk provinsby.  Men med t iden har  Grønlands status  ændret  
s ig,  f ra  at  være en dansk amt t i l  at  være et  hjemmestyre t i l  i  dag at  have status  
som selvstyre.

Det er  ingen hemmelighed at  der  er  en lang række sociale  problemer i  Grønland.  
Men har  Danmark et  ansvar  for  dette?

Det  danske blokt i lskud blev  på grønlændernes eget  init iat iv  fast låst  i  2009 for  at  
skabe en større motivat ion for  se lvstændighed.  Det  har  dog v ist  s ig  s idenhen at  
den grønlandske økonomi ikke har  kunnet  fø lge med.  Bør  Danmark igen øge 
blokt i lskuddet  og hjælpe Grønland ud af  deres  økonomiske kr ise,  hv is  det  v iser  
s ig  at  de ikke selv  er  i  stand t i l  det?

OPGAVEBESKRIVELSE
Jeres  gruppe skal  nu sætte jer  ind i  argumenterne for  begge s ider  af  sagen og 
opl iste  de bedste argumenter  både for  og imod selvstændighed.

I  skal  skr ive mindst  3  argumenter  for  og 3  argumenter  imod.  (Giv  jer  god t id t i l  at  
undersøge og f inde de bedste argumenter) .

Efter  de bedste argumenter  er  skrevet  ned,  skal  i  bes lutte  jer  for  hvem der v i l  
ta le  for  den ene e l ler  for  den anden s ide (2  for  og 2  imod).

Grupperne blandes således at  2  der  er  for  sætter  s ig  sammen med 2  der  er  imod.
I  de nye grupper skal  i  nu diskutere casen og fremføre argumenterne I  har  med 
fra  den t idl igere gruppe.

HVOR SKAL JEG FINDE MIN VIDEN?
I  kan f inde inspirat ion på www.dagensgroenland.dk temaet  ’R igsfæl lesskab’ :
“Tankerne om selvstændighed”
”Ti lhænger af  løsr ivelse”

FORSLAG TIL  ARTIKLER:  
https://www.information.dk/indland/2008/11/selvstyre -koste-groenland-dyrt

https://www.information.dk/debat/2013/11/duel len -danmark-opfoere-storebror

http://www.dagensgroenland.dk/
https://www.information.dk/indland/2008/11/selvstyre-koste-groenland-dyrt
https://www.information.dk/debat/2013/11/duellen-danmark-opfoere-storebror
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PROBLEMFELT:  URANUDVINDING

Udvik l ingsarbejdet  med de grønlandske miner og de forestående mineprojekter,  
har  medført  en række di lemmaer.  Et  af  de største  har  været ,  at  der  fra  
grønlandsk s ide har  været  interesse for  at  etablere f lere  miner,  der  bl .a .  
udvinder uran.  Dette st i l ler  Danmark i  en svær posit ion,  da man for  over  25 år  
s iden,  i  fo lket inget  besluttede en nulto lerance over  for  udvinding af  uran.  Hvi lket  
betyder at  man ikke må udvinde uran i  Danmark overhovedet.  Det  blev  besluttet  
fordi  uran bl .a .  kan bruges t i l  f rem - st i l l ing af  atomvåben.

Men da grønlænderene fortsat  ønskede at  etablere minen har  man fundet  en 
måde at  omgå ’nulto lerancen’  på.  På den ene s ide kan man s ige at  det  er  
uacceptabelt  at  Grønland omgår denne lov  af  økonomiske hensyn.  Men på den 
anden s ide kan man også argumentere for  at  det  ikke er  noget  danskerne skal  
blande s ig  i  og at  det  må være grønlændernes eget  ansvar  at  forvalte  deres egen 
natur.

OPGAVEBESKRIVELSE
Jeres  gruppe skal  nu sætte jer  ind i  argumenterne for  begge s ider  af  sagen og 
opl iste  de bedste argumenter  både for  og imod.

I  skal  skr ive mindst  3  argumenter  for  og 3  argumenter  imod.  (Giv  jer  god t id t i l  at  
undersøge og f inde de bedste argumenter)

Efter  de bedste argumenter  er  skrevet  ned,  skal  i  bes lutte  jer  for  hvem der v i l  
ta le  for  den ene e l ler  for  den anden s ide (2  for  og 2  imod).

Grupperne blandes således at  2  der  er  for  sætter  s ig  sammen med 2  der  er  imod.

I  de nye grupper skal  i  nu diskutere casen og fremføre argumenterne i  har  med 
fra  den t idl igere gruppe.

HVOR SKAL JEG FINDE MIN VIDEN?
I  kan f inde inspirat ion på www.dagensgroenland.dk temaet  ’Råstoffer ’  Gå t i l  
Art ik ler  og Fakta i  nederste højre  hjørne,  f .eks. :
”Kampen om Grønlands uran”
”Råstoffer  – uran”

FORSLAG TIL  ANDRE ARTIKLER:  
https://www.dr.dk/nyheder/pol i t ik/overbl ik -forstaa-det-groenlandske-
urandrama-paa-et-minut

https://www.dr.dk/nyheder/pol i t ik/danmark -og-groenland-enes-om-uran-eksport

http://www.dagensgroenland.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-forstaa-det-groenlandske-urandrama-paa-et-minut
https://www.dr.dk/nyheder/politik/danmark-og-groenland-enes-om-uran-eksport
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PROBLEMFELT:  BLOKTILSKUD

Hvert  år  modtager Grønland et  blokt i lskud fra  Danmark på omkring 3 ,6  mi l l iarder  
kr .  Det  gør  Danmark for  at  s ikre  basale  socia le  bet ingelser.  Såsom uddannelse,  
sundhed og retssystem.

Potent ia let for  en økonomisk gevinst  ved råstofudvinding i  f remtiden har  åbnet  
diskuss ionen for  hvem denne gevinst  skal  t i lkomme. Skal  det  være Danmark der  
gennem mange år  har  ydet  en massiv  økonomisk støtte  t i l  Grønland,  uden at  have 
fået  en direkte økonomisk gevinst  e l ler  er  det  Grønland,  der  kan få  en unik  
mulighed for  at  bl ive  en selvstændig nat ion? Hvem har med andre ord retten t i l  
råstofferne?

OPGAVEBESKRIVELSE
Jeres  gruppe skal  nu sætte jer  ind i  argumenterne for  begge s ider  af  sagen og 
opl iste  de bedste argumenter  både for  og imod.

I  skal  skr ive mindst  3  argumenter  for  og 3  argumenter  imod.  (Giv  jer  god t id t i l  at  
undersøge og f inde de bedste argumenter)

Efter  de bedste argumenter  er  skrevet  ned,  skal  i  bes lutte  jer  for  hvem der v i l  
ta le  for  den ene e l ler  for  den anden s ide ( 2  for  og 2  imod).

Grupperne blandes således at  2  der  er  for  sætter  s ig  sammen med 2  der  er  imod.

I  de nye grupper skal  i  nu diskutere casen og fremføre argumenterne i  har  med 
fra  den t idl igere gruppe.

HVOR SKAL JEG FINDE MIN VIDEN?
I  kan f inde inspirat ion på www.dagensgroenland.dk temaet  ’R igsfæl lesskabet  -
Selvstændighed ’  Gå t i l  Art ik ler  og Fakta i  nederste højre  hjørne,  f .eks. :
”Blokt i lskuddet ”

FORSLAG TIL  ARTIKLER – www.dagensgronland.dk nederst  på s iden t i l  højre  er  der  
l inks  under temaet  ’R igsfæl lesskab’ :

http://www.dagensgroenland.dk/


MADKUNDSKAB
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POLARBRØDSANDWICH

Polarbrød er  oprindel igt  fra  Nordsver ige.  Men det  egner s ig  godt  t i l  det  kolde 
k l ima i  Grønland,  da det  er  brød som fryses  ned umiddelbart  efter  bagning.  Når  
brødet  fryses,  stoppes a ldr ingsprocessen,  mens smagen og næringsværdien 
beholdes.

INGREDIENSER TIL  24 STK.:
150 g f invalsede havregryn
500 g fuldkornshvedemel ca.  300 g s igtet  hvedemel
ca.  15 g fr isk  gær e l ler  1/2 pose tørgær
1 tsk.  sukker
1 tsk.  sa lt
4  1/2 dl  mælk
2 dl  vand
1 dl  so ls ikkeol ie  e l ler  anden neutral  madol ie  fx  majsol ie

FREMGANGSMÅDE :  
• Kværn havregrynene i  en foodprocessor  t i l  de er  ganske f inmalet .  Alternat ivt  

kan du bruge en morder e l ler  hakke dem på et  skærebræt.  
• Bland havregryn,  fuldkornsmel,  hvedemel,  sukker,  sa lt  og gær i  en stor  skål .  
• Ti lsæt mælk,  vand (ca.  25 grader)  og so ls ikkeol ie .  
• Rør det  hele  sammen i  skålen.  
• Ælt  dejen i  ca.  10  minutter  t i l  du får  en fast  og fugt ig  dej  (brug evt .  et  par  

tynde engangs-gummihandsker,  så dejen ikke s idder fast  i  hænderne,  når  du 
ælter) .  

• Læg dejen i  en stor  skål og st i l  den et  lunt  sted.  
• Læg et  lunt  og vådt v iskestykke over  skålen og lad dejen hæve i  ca.  30-35 min.  
• Del  dejen i  24  stk.  (8  stk .  på én bradepande)  - hvert  stk .  er  1  cm tyk.  Du skal  

bruge 3  bradepander i  a l t .  
• St ik  de 24 brød i  toppen med en gaffe l  for  at  undgå luftbobler.  
• Indst i l  ovnen på 225 grader (over - og undervarme).  
• Lad brødene hæve igen i  ca.  10  minutter  - før  de sættes  i  ovnen.  
• Steg så brødene i  ovnen i  9-10 min. ,  e l ler  t i l  brødene er  gy ldne.  
• Kig t i l  brødene hvert  3 .  minut,  for  at  s ikre  at  de ikke brænder på.  

FORSLAG TIL  FYLD TIL  24 STK.:
3-4  pakker  fr iskost/smøreost  med urter  og hv idløg
2 kg kogt  kartoffe l  i  sk iver
ca.  5  pakker  kamsteg i  sk iver  e l ler  andet  kødpålæg 10-15 f intsnittede forårs løg
4-5  glas  kapers  
evt.  rucola .

OPSKRIFTEN ER HENTET FRA:  http://tr inesmatblogg.no/2013/08/20/polarbrod/

http://trinesmatblogg.no/2013/08/20/polarbrod/
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TORSKE-SUAASAT - i  a l t  24  port ioner - laves af  2  grupper

Denne suppe er  inspireret  af  Grønlands nat ionalret  ‘Suaasat ’ ,  hvor  man 
almindel igv is  bruger sælkød el ler  hvalkød,  men med torsk  og bacon er  retten 
meget  lækker og nemmere at  skaffe  ingredienser  t i l .

INGREDIENSER
4 port ioner (ca.  mængdeangivelse)
- skal  ganges med tre,  så  e leverne får  12 port ioner i  hver  gruppe

250 g.  bacontern
1 spsk.  smør
500 g.  torsk  (uden ben)
2 stk.  løg
2 fed hvidløg
1 stk.  bladsel ler i
2  mel lemstore gulerødder/majroer/porrer
3 stk.  mel lemstore kartof ler  Ca.  2 .  l .  boui l lon
1 dl .  grødris
3  dl .  p iskef løde
4 stk.  laurbærblade salt  og peber

KØKKENREDSKABER
8-10 l i ters  suppegryde
Knive
Skærebræt

FREMGANGSMÅDE
• Rens og hak a l le  grøntsager  f int .  
• Steg bacon i  en stor  suppegryde,  det  skal  ikke bl ive  sprødt  
• Ti lsæt grøntsagerne og lad dem stege sammen med bacon i  ca.  10  min.  
• Ti lsæt boui l lon,  så  det  dækker grøntsagerne.  T i l fø j  ekstra vand hvis  boui l lonen 

ikke dækker grøntsagerne.  
• Ti lsæt laurbærblade og grødris  og lad suppen koge l idt  ind,  ca.  15 min.  
• Imens grøntsagerne koger sammen med r isene,  istandgør du torsken (dvs.  f jern 

evt .  ben)  og skærer den ud i  mindre stykker.  
• Ti lsæt f løden og kog suppen op igen,  så  smagen koncentreres.  
• Ti lsæt f isken.  F isken skal  kun have en 5  minutters  t id,  så  konsistensen på

suppen skal  være l ind inden du t i lsætter  f isken.  
• Smag suppen t i l  med salt  og peber.  

Suppen spises  rygende varm på en kold dag,  og er  lækker sammen med en hånd -
fuld fr iske urter  i  sæson,  fx  ramsløg,  løgkarse e l ler  pers i l le .

Opskr i ften er  hentet  fra:  http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/torske -suaasat/

http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/torske-suaasat/


DANSK
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OPGAVE 1  BEFOLKNING - SPROG OG UDDANNELSE

PROBLEMFELT
Det  grønlandske sprog er  meget  anderledes end det  danske.  Det  er  et  såkaldt        
inuit -sprog,  som kun 60.000 mennesker  ta ler .

Mange er  af  den opfatte lse  at  man er  grønlænder,  når  man kan tale  grønlandsk,  
men samtidig er  der  mange i  Grønland,  som kun er  dansksprogede.  Spørgsmålet  
er  så:  hvordan def inerer  man,  hvornår  man er  grønlænder?

ARBEJDSSPØRGSMÅL
• Hvordan adski l ler  det  grønlandske sprog s ig  fra  det  danske?
• Hvorfor  har  antal let  af  mennesker,  der  ta ler  grønlandsk været  fa ldende?
• Hvi lken betydning har  det  at  kunne tale  grønlandsk,  når  man bor i  Grønland?
• Hvi lken fordel  er  der  ved at  kunne tale  både grønlandsk og dansk?
• Kan man k lare s ig  i  Grønland,  hv is  man kun taler  grønlandsk? Hvorfor  kan det  

være svært?
• Hvad kan man gøre for  at  ‘ho lde l iv ’  i  det  grønlandske sprog?
• Hvad kan konsekvensen i  f remtiden være,  hv is  man ikke gør  dette?
• Hvorfor  kan det  være svært  at  gå i  skole  og tage en uddannelse i  Grønland?

Udvælg nu 4  af  de ovenstående spørgsmål  som i  v i l  besvare i  jeres  
v ideointerv iew.

HVOR KAN JEG FINDE MIN VIDEN?

I  kan f inde inspirat ion på www.dagensgroenland.dk temaet  ’Befolkning’  og 
emnerne ‘sprog’  og ‘uddannelse ’  f inde re levant  information.  Gå t i l  Art ik ler  og 
Fakta i  nederste højre  hjørne.  Nedenfor  er  der  udvalgt  nogle  art ik ler ,  som kan 
hjælpe jer  t i l  at  besvare spørgsmålene.  I  kan derudover søge informationer andre 
steder,  men også benytte hinanden t i l  sammen at  ref lektere over spørgsmålene 
og f inde svar.

ARTIKLER

SPROG:
“Det  grønlandske sprog ”
“At  lære grønlandsk ”
“Er  grønlandsk truet? ”

UDDANNELSE:
“Halvdelen tager ikke en uddannelse ”
“Uddannelse i  Grønland - forbedringer  og udfordr inger ”

http://www.dagensgroenland.dk/
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OPGAVE 2:  BEFOLKNING – IDENTITET

PROBLEMFELT
Ident itet  er  et  stort  debatområde i  Grønland - hvornår  er  man grønlænder og 
hvornår  ikke?

Det  grønlandske sprog og det  at  kunne tage s ig  en uddannelse hænger stærkt  
sammen med ident itet .  Vi  skaber bl .a .  vores  ident itet  gennem vores sprog,  kultur  
og de valg v i  tager  i  forhold t i l  uddannelse og l ivsførelse.

Denne anden del  af  underv isningen fokuserer  på unge mennesker  og hvordan de 
skaber deres ident itet  samt hvi lke  udfordr inger  dette  kan indebære.  Art ik lerne og 
f i lmene behandler  bl .a .  mobning,  forventninger  og fordomme og mødet  med 
Danmark,  når  man er  opvokset  i  Grønland.  Der  sk i ldres  samtidig også mange 
l igheder,  som der er  mel lem danskere og grønlændere.

ARBEJDSSPØRGSMÅL :
• Hvornår er  man en ‘ægte’  grønlænder?
• Er grønlændere danske statsborgere?
• Hvi lke forskel le  og l igheder er  der  mel lem danskere og grønlændere?
• Er man grønlænder,  hv is  man er  vokset  op i  Grønland,  men kun kan tale  dansk 

og ikke grønlandsk?
• Er man grønlænder,  hv is  man,  som r igt ig  mange famil ier  i  Grønland,  har  en 

dansk og en grønlandsk forælder?
• Er man grønlænder e l ler  dansker  når  man eksempelv is  f lytter  t i l  Danmark for  

at  studere?
• Hvordan er  det  at  være teenager i  Grønland? Er  det  anderledes end i  Danmark?
• Hvis  ja  - hvordan?
• Er der  et  entydigt  svar  på,  hvornår  man er  grønlænder og hvornår  man ikke er?

Udvælg nu 4  af  de ovenstående spørgsmål  som i  v i l  besvare i  jeres  
videointerv iew.

HVOR KAN JEG FINDE MIN VIDEN?
I  kan f inde inspirat ion på www.dagensgroenland.dk temaet  ’Befolkning’  og emnet  
‘ ident itet ’  f inde re levant  information.  Gå t i l  Art ik ler  og Fakta i  nederste højre  
hjørne.  Nedenfor  er  der  udvalgt  nogle  art ik ler ,  som kan hjælpe jer  t i l  at  besvare 
spørgsmålene,  f .eks. :
“Dansksprogede grønlændere”
“Marie  Annel ise  - en studerende i  Danmark”
“Hvor grønlandsk er  en grønlænder?”
“Statsborgerskab”

FILM:
“Sange fra  I lu l issat ” :  https://youtu.be/9HLf_67Tl6g
”Half  & Half” :  https://v imeo.com/140504971
“Mødet  med Danmark”:  https://v imeo.com/127245567
“Forforståelse,  Nysgerr ighed og Fordomme”:  https://v imeo.com/127241097

http://www.dagensgroenland.dk/
https://youtu.be/9HLf_67Tl6g
https://vimeo.com/140504971
https://vimeo.com/127245567
https://vimeo.com/127241097


HISTORIE
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NEDSLAG 1:  MISSIONEN

Her v i l  jeres  lærer  v ise  jer  et  l i l le  stykke f i lm og efter  f i lmen v i l  han st i l le  jer  
nogle  spørgsmål:

- Hvornår  kom Hans Egede t i l  Grønland?
- Hvorfor  tog han derop?
- Hvordan var  hans møde med grønlænderne?

NEDSLAG 2:  HANDEL

Ud over  Hans Egedes miss ion var  handel  en v igt ig  årsag t i l  interessen for  
Grønland

OPGAVE 1
Gå igen på opdagelse i  ”Logbogen”:  
https://www.histor iedysten.dk/platform/logbogen/ 7-9/ index.html
Med inspirat ion herfra skal  du skr ive tre  statusopdater inger.  
Statusopdater ingerne skal  være skrevet  af  Det  Bergen Grønlandske Compagnie ,  
og af  opdater ingerne skal  det  bl .a .  f remgå:

• Hvad kompagniet  skul le  i  Grønland
• Hvi lke varer  man var  interesseret  i

Præsenter  jeres  statusopdater inger  for  hinanden,  og fortæl  hvad I  har  lagt  vægt  
på.

OPGAVE 2
Se k l ippet  ’R igsfæl lesskabets  histor ie ’  afsnit  1  - t id  22:10-23:55:
https://www.youtube.com/watch?v=zuuomg 5NO8s

Besøg gruppen ’Den Kongel ige Grønlandske Handel ’  i  ”Logbogen”:
https://www.histor iedysten.dk/platform/logbogen/ 7-9/den-kongel ige-
gr%c3%b8nlandske-handel .html

Lav tre  statusopdater inger  som skal  være skrevet  af  Den Kongel ige Grønlandske 
Handel .

AF OPDATERINGERNE SKAL DET FREMGÅ:
• Hvi lken opgave Den Kongel ige Grønlandske Handel  havde
• Hvad et  monopol  er
• Hvornår Den Kongel ige Grønlandske Handel  lukkede

https://www.historiedysten.dk/platform/logbogen/7-9/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=zuuomg5NO8s
https://www.historiedysten.dk/platform/logbogen/7-9/den-kongelige-gr%c3%b8nlandske-handel.html
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NEDSLAG 3:  EKSPEDITIONEN

I  starten af  1900-tal let  drog en række danskledede ekspedit ioner over  
indlandsisen.  Målet  var  blandt  andet  at  samle v iden om den grønlandske 
befolkning og natur.

OPGAVE 1
Brug ”Logbogen”:
https://www.histor iedysten.dk/platform/logbogen/ 7-9/begivenheder.html
Her kan du skabe dig et  overbl ik  over  tre  af  ekspedit ionerne.  Du kan også Google 
de tre  ekspedit ioner og f inde mere information.
a. Den L it terære Ekspedit ion,
b. Danmarks-ekspedit ionen
c. Den 5.  Thuleekspedit ion.

EKSPEDITION ÅR MÅL BETYDNING HVAD VAR 
SÆRLIGT VED 
TUREN?

DEN 
LITTERÆRE 
EKSPEDITION

DANMARKS 
EKSPEDITION

DEN 5. THULE-
EKSPEDITION

Udfyld skemaet  for  hver  af  de tre  ekspedit ioner

Hvi lke forskel le  og l igheder var  der  mel lem ekspedit ionerne?

https://www.historiedysten.dk/platform/logbogen/7-9/begivenheder.html
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NEDSLAG 3:  EKSPEDITIONEN (FORTSAT)

OPGAVE 2

Find Jørgen Brønlunds statusopdater ing fra  1907 og Ludvig Myl ius -Er ichsens digt  
Snestorm i  ”Logbogen”:
https://www.histor iedysten.dk/platform/logbogen/7 -9/f%c3%b8lger.html

Sammenl ign de to  tekster.

• Hvi lke teksttyper er  ta le  om?
• Hvor og hvornår  er  teksterne skrevet?
• Hvad er  budskabet?
• Hvordan hænger budskabet  sammen med tekstens type?
• Hvad fortæl ler  de to  tekster  om forholdene på en ekspedit ion?

https://www.historiedysten.dk/platform/logbogen/7-9/f%c3%b8lger.html
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NEDSLAG 4:  HJEMMESTYRE OG SELVSTYRE

OPGAVE 1

Find oplysninger  om hjemmestyret  og selvstyret  (Du kan i  det  første  l ink  vælge 
Let ,  Mel lem og Svær tekst) :

1 . https://europas -
lande.dk/dan/Lande/Gr%C3%B8nland/Histor ie/P%C3%A5%20vej%20mod%20hj
emmestyre/mel lem/#para_150162

2. www.dagensgronland.dk Art ik len under temaet  ’R igsfæl lesskabet’  og emnet  
Selvstændighed:
”Hvad er  hjemmestyre og selvstyre?”

BESVAR
• Hvornår f ik  Grønland hjemmestyre?
• Hvornår f ik  Grønland selvstyre
• Hvad bestemmer det  grønlandske selvstyre?
• Hvad bestemmer det  grønlandske selvstyre ikke?

AFSLUTTENDE DISKUSSION
• Tror  I  at  Grønland får  se lvstændighed?
• Bør Grønland have selvstændighed?
• Cirka en tredjedel  af  Grønlands offent l ige budget  bl iver  betalt  af  Danmark (de 

3,6  mi l l iarder  som blev  nævnt  i  det  ene l ink)  ( I  2020 er  Blokt i lskuddet  3 ,9  
mi l l iarder) .  Er  det  real ist isk  at  Grønland kan k lare s ig  uden dem?

• Bør Danmark forsøge at  bevare r igsfæl lesskabet?

TEGNERSERIEPRODUKTION

Hvis  der  er  mere t id,  kan I  tage udgangspunkt  i  et  af  nedslagene og lave en 
tegneser ie.  

Eksempler  på tegneser ier  kunne tage udgangspunkt  i  Hans Egedes re jse,  Jørgen 
Brønlunds død el ler  g læden over  hjemmestyre i  1979.  

https://europas-lande.dk/dan/Lande/Gr%C3%B8nland/Historie/P%C3%A5%20vej%20mod%20hjemmestyre/mellem/#para_150162
http://www.dagensgronland.dk/


MATEMATIK OG 
FYSIK/KEMI

HAVÆNDRINGER
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FORSØG: IS OG ET VARMERE KLIMA

OPGAVEBESKRIVELSE :
• Hvordan smelter  is?
• Hvordan kan man hurt igst  smelte  en isk lump?

Nu skal  I  prøve at  smelte  isk lumper.  Isk lumpen skal  forest i l le  at  være et  stykke 
indlandsis .  Du skal  f inde ud af ,  hvordan du hurt igst  kan få  isk lumpen t i l  at  smelte  
.  .  .

Vi  skal  afprøve 5  forskel l ige  metoder t i l  at  smelte  en isterning i :

1 . Almindel ig  stuetemperatur
2. Varm luft
3. Koldt  vand
4. Varmt vand
5. Saltvand

Inden forsøget  sættes  i  gang skal  i  overveje,  gætte og notere svaret  på fø lgende 
spørgsmål:

Is smelter hurtigere i varm end i kold
luft

Is smelter hurtigere i varmt vand end i
koldt vand

Is smelter hurtigere i saltvand end i
ferskvand

Is smelter hurtigere i vand end i luft

SPØRGSMÅL SANDT/FALSK (GÆT)
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FORSØG

HVER GRUPPE SKAL BRUGE:

• 5 isterninger,  vent  med at  tage dem ud af  fryseren t i l  a l t  det  andet  er  k lar
• 5 glas ,  g las  e l ler  plast ik
• 1 teske salt
• Stopur
• Et  varmt sted f .eks.  en varm radiator
• En touch el ler  en label  t i l  at  notere glassets  nummer

OPSTIL  FØLGENDE GLAS OG NOTER NUMMERET:
• Glas 1:  Skal  være tomt
• Glas 2:  Skal  være tomt,  men placeres et  varmt sted,  f .eks.  tæt på radiatoren.
• Glas 3:  Skal  fy ldes ca.  halvt  op med koldt  vand fra  vandhanen,  gør  det  så koldt  

som I  kan
• Glas 4:  Skal  fy ldes ca.  halvt  op med varmt vand fra  vandhanen,  gør  det  så
• varmt som I  kan
• Glas 5:  Skal  fy ldes ca.  halvt  op med koldt  vand fra  vandhanen og en teske salt  

røres  i

Når  a l le  g las  er  k lar  henter  I  i sterningerne fra  fryseren og putter  1  isterning i  
hvert  g las  og starter  stopuret .  Nu skal  i  bare vente og holde øje  med 
isk lumperne.  Noter  t iderne fra  forsøget  i  skemaer herunder.  Isk lumpen skal  være 
helt  smeltet .

GLAS GLAS 1 GLAS 2 GLAS 3 GLAS 4 GLAS 5

TID

DISKUSSION

Hvi lken isk lump smeltede hurt igst?  Stemmer det  overens med hvad i  forventede? 
Diskutér  hvad det  betyder i  den v irkel ige verden ud fra  fø lgende 
ref leks ionsspørgsmål:

• Hvad betyder det  for  isen på land,  hv is  luften bl iver  varmere?
• Hvad betyder det  for  det  is ,  der  er  i  havet  at  havet  bl iver  varmere?
• Hvad betyder det  for  det  is ,  der  er  i  havet ,  at  havet  er  meget  salt?
• Hvad betyder det  for  smeltningen af  en k lump is  om den er  i  havet  e l ler  på 

land?



27

OPGAVE 1:   TEMPERATURSTIGNINGER

OPGAVEBESKRIVELSE
Temperaturen på jordkloden st iger.  Men hvordan ved v i  det?  Og hvor meget  og 
hvor hurt igt  st iger  den? Og er  det  ens over  hele  verden?

Benyt  l inket  e l ler  søg på:  ’ dmi det  globale  k l ima frem t i l  i  dag’

https://www.dmi.dk/kl ima/temafors ide -k l imaet -frem-t i l - i -dag/det-globale-k l ima-
frem-t i l - i -dag/

Se på grafen over  den globale  middeltemperatur

SVAR NU PÅ FØLGENDE SPØRGSMÅL :
• Hvor langt  t i lbage har  man mål inger  af  den globale  middeltemperatur?
• Hvad v iser  grafens y -akse?
• Hvor meget  er  temperaturen steget  henover hele  måleperioden? (brug de 

tykke gennemsnitsstreger  på grafen)
• Hvor meget  er  gennemsnitstemperaturen steget  s iden jeres  forældre blev  født?  

( f ind ud af  hv i lke  årstal  jeres  forældre er  født  (e l ler  gæt jer  frem),  og lav  et  
gennemsnit  af  a l le  jeres  forældres fødselsår  for  at  f inde et  årstal  i  kan bruge 
for  hele  gruppen)

• Er temperaturen steget  mere e l ler  mindre i  Danmark,  Færøerne og Grønland,  
s iden jeres  forældre blev  født?  Brug l inks  herunder:

https://www.dmi.dk/kl ima/temafors ide -k l imaet -frem-t i l - i -dag/kl imaet- i -
groenland/

https://www.dmi.dk/kl ima/temafors ide -k l imaet -frem-t i l - i -dag/kl imaet-paa-
faeroeerne/

https://www.dmi.dk/kl ima/temafors ide -k l imaet -frem-t i l - i -dag/temperaturen- i -
danmark

https://www.dmi.dk/klima/temaforside-klimaet-frem-til-i-dag/det-globale-klima-frem-til-i-dag/
https://www.dmi.dk/klima/temaforside-klimaet-frem-til-i-dag/klimaet-i-groenland/
https://www.dmi.dk/klima/temaforside-klimaet-frem-til-i-dag/klimaet-paa-faeroeerne/
https://www.dmi.dk/klima/temaforside-klimaet-frem-til-i-dag/temperaturen-i-danmark
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OPGAVE 2:   GRØNLANDS STØRRELSE

Grønland er  verdens største  ø,  og langt  det  meste af  øen er  dækket  af  et  tykt  lag 
is .  Fakt isk  er  der  så meget  is  i  hele  indlandsisen at  hv is  den smeltede,  v i l le  
verdenshavene st ige med over  7  m.  Lav  fø lgende opgave for  at  få  en bedre 
forståelse  for  Grønlands størrelse.

OPGAVEBESKRIVELSE

Hvor  stor  er  Grønlands indlandsis?

Øvelsen kræver et  at las  og en lommeregner samt internetadgang t i l  spørgsmål  5 .  
(På kortet  v ises  afstande målt  i  google  maps.)

Spørgsmål  1 :  Indlandsisen længde.
Se på kortet  og beregn isens totale  længde.  Hvis  du lægger indlandsisen ovenpå 
et  Europakort ,  og den øverste  kant  hv i ler  på Danmarks sydl ige grænse,  hvor langt  
ned v i l  du så komme?

Spørgsmål  2 :  Indlandsisens bredde.
Isens bredde er  omkring 738 km. Hvis  du måler  738 km ned i  Europa fra  Danmarks 
sydl ige grænse.  Hvor langt  kommer du så?

Spørgsmål  3 :  Indlandsisens areal
Se på kortet  over Grønland,  kan I  f inde på en metode t i l  at  est imere Grønlands 
areal  ved hjælp af  geometr i?

Hint:  Ti l  dette  formål  kan I  få  brug for  formlerne:
Arealet  af  en f i rkant  =  højde *  bredde
Arealet  af  en trekant  =  0 .5  *  højde *  grundl inje
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OPGAVE 2:   GRØNLANDS STØRRELSE (FORTSAT)

Indlandsisens præcise areal  er  på 1 .799.850 km2.
Hvor tæt kom i  på med jeres  est imat?  - Beregn hvor mange procent  i  regnede ved 
s iden af .

Hvor mange gange større end Danmark,  tror  du,  at  indlandsisen er?
Skr iv  hvad du tror.  Om l idt  skal  du regne det  ud med hjælp fra  din lommeregner.

Danmarks areal  er  ca.  42.850 km2. Hvor mange gange er  indlandsisen større end 
Danmark (brug det  præcise areal  t i l  jeres  udregning)?

Spørgsmål  4:  Indlandsisens tykkelse

Isen er  mere end 3  km tyk på midten.  Hvor meget  er  det ,  hv is  du sammenl igner  
med din afstand t i l  skolen?

Spørgsmål  5:  Indlandsisens volumen

Hvis  hele  indlandsisen smeltede,  v i l le  havet  st ige med 7  meter.  Brug dette  l i l le  
program t i l  at  f inde ud af  hvor  meget  af  Danmark v i l le  l igge under vand hvis  hele  
indlandsisen smeltede.  I  øverste  venstre  hjørne af  programmet kan du ændre 
st igningen i  vandstanden i  havene:  http://f lood.f iretree.net/
• Forklar  farver
• Zoom ind på fx  Odense
• Hvad sker  ved 3m havst igning og ved 7m havst igning?
• Hvornår drukner Amager?

http://flood.firetree.net/
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ELEVOPGAVER

PROBLEMFELT
Som jeres  lærer  l ige  har  v ist  jer  på v ideoen,  så  ryger  der  hvert  år  masser  af  is  ud 
i  havet  fra  glets jere.  For  at  kunne have overbl ik  over  hvor meget  is ,  v i l  man gerne 
kunne udregne hvor meget  det  er .  Det  er  det  I  skal  arbejde med nu.

BESKRIVELSE AF BILLEDER
For at  kunne løse opgaven skal  I  bruge nogle  bi l leder  fra  en satel l i t .  Dem f inder i  
på næste s ide.

Først  er  et  bi l lede af  hele  glets jeren.  Der  er  en rød og en blå  boks.  De to  bokse 
v iser  to  områder,  som der bl iver  zoomet ind på.  I  kommer kun t i l  at  bruge den 
røde boks.  Inde i  de to  bokse er  nogle  gule  og røde streger.

De røde streger  v iser  hvor isen var  den 31.  ju l i  2018.  Den gule  streg v iser  hvor 
isen var  rykket  t i l  den 8.  august  2018.

OPGAVE 1:  ISENS HASTIGHED
I  skal  nu f inde ud af  hvor  hurt igt  isen f lyder.  T i l  at  f inde ud af  dette  er  der  en 
række delspørgsmål

• Se på bi l lede 1,  som er  et  overbl iksbi l lede :  Hvi lken retning f lyder  isen? Ud 
mod havet  t i l  venstre  i  b i l ledet ,  e l ler  ind mod land t i l  højre  i  b i l ledet?

• Se på bi l lede 2  på næste s ide hvor der  er  zoomet ind på den røde boks:  Hvor 
langt  har  isen f lyttet  s ig  mel lem de to  bi l leder?

• Brug en l ineal  t i l  at  måle hvor mange mil l imeter  der  er  imel lem de røde
og gule  streger  på de 5  bi l leder.

• Gør det  for  a l le  5  bi l leder  og skr iv  ned hvor mange mil l imeter  isen har
f lyttet  s ig  for  hvert  bi l lede.

• Så skal  I  omregne fra  mi l l imeter  på bi l ledet  t i l  meter  i  v irkel igheden.
• Det kan I  gøre ved at  bruge målestokken på bi l ledet ,  som er  nederst  t i l  

venstre.  Så hv is  I  eksempelv is  målte  15 mi l l imeter  mel lem de to  streger  
på et  af  bi l leder,  så  mål  15 mi l l imeter  på målestokken og se  hvor langt  
det  er  i  v irkel igheden.

Nu ved I  hvor  mange meter  isen har  f lyttet  s ig  på 8  dage.  Hvis  den forsætter  med 
at  f lytte  s ig  med samme hast ighed,  hvor meget  v i l  den så have f lyttet  s ig  på et  
år?

Lav en tabel  som denne med plads t i l  a l le  5  bi l leder.  Udfy ld tabel len for  hver af  
de fem små bi l leder  med de gule  og røde streger  på.
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BILLEDE NR. AFSTAND I MM 
PÅ BILLEDET

AFSTAND I METER 
I VIRKELIGHEDER 
PA7 8 DAGE

AFSTAND PÅ ET 
ÅR KILOMETER 
PA7 365 DAGE

HASTIGHED: 
KILOMETER I 
TIMEN

BILLEDE 1

BILLEDE 2
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OPGAVE 2:  HVOR MEGET IS TRANSPORTERES UD I  HAVET HVERT ÅR?

I  skal  nu udregne hvor meget  is ,  der  hvert  år  kommer fra  glets jeren ud i  havet?  
Glets jeren er  5  km bred og i  gennemsnit  0 .3  km dyb.

Forest i l  jer  at  isen f lyder  ud i  havet  som en isterning.  
Bredden =  5  km
Højde =   0 .3  km,

Længden er  afstanden på et  år  som i  målte  i  opgaven før,  omregnet  t i l  k i lometer.  
I  skal  f inde gennemsnittet  af  fra  de fem bi l leder  og bruge det .
Beregn et  gennemsnit  af  jeres  mål inger  af  afstanden på et  år  og brug dette  som 
længden.

Resultatet  er  i  kubikki lometer  (km3).  Resultatet  v iser  a ltså hvor mange blokke is ,  
der  er  1  km brede,  1  km høje  og 1  km lange,  som glets jeren sender ud i  havet  
hvert  år .

I  skal  udregne rumfanget  af  isterningen.  I  skal  bruge formlen Rumfang =  højde *  
bredde *  længde

OPGAVE 3:  HVAD SVARER DET TIL  I  FODBOLDBANER

I  kender s ikkert  t i l  hvor  stor  en fodboldbane er.  De store som man spi l ler  11 -
mands fodbold på.  I  skal  nu udregne hvor mange fodboldbaner,  der  kan l igge på 
den is  terning I  har  udregnet  i  opgave 2.

Vi  s iger  at  en fodboldbane er  100 meter  lang og 50 meter  bred.
Hvor mange fodboldbaner kan l igge på en isterning der  er  1km bred,  1  km lang og 
1  km høj?
Hvor mange fodboldbaner kan der l igge på den isterning i  udregnede i  opgave 2
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ELEVOPGAVE: HOPEDALE OG KØBENHAVN

I  skal  nu undersøge hvordan k l imaet  er  i  to  byer:  København og Hopedale,  der  
l igger  i  Canada ( Nunats iavut )

1.  Gå ind på denne hjemmeside for  at  se  hv i lke  dyr  der  lever  omkring Hopedale  
(Nunats iavut ) :

https://www.tourismnunatsiavut.com /home/nature_and_geography.htm

A. Hvi lke dyr  lever  der  omkring Hopedale?
B. Hvor mange af  disse dyr  lever  omkring København? Hvorfor  tror  I  der er  denne 

forskel?

2. I  skal  nu undersøge hvi lken breddegrad (a ltså hvor langt  mod nord)  København 
og Hopedale  l igger  på.  

Brug hjemmesiden:  https://www.google.com/maps

Der f indes f lere  Hopedale  i  verden.  I  skal  vælge den der  l igger  i  Newfoundland i  
Canada.

A.  Breddegrad for  København:  ___________
B.  Breddegrad for  Hopedale:  ____________

3.  Gå ind på Google  Maps og se  hvor de to  byer  l igger.
Temperaturen om vinteren er  typisk  mel lem – 20ºC og – 30ºC.  Giv  et  bud på 
hvorfor  der  er  denne forskel .
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ELEVOPGAVE: PAAMIUT OG THORSHAVN

I  ved nu at  Golfstrømmen har  betydning for  k l imaet.  I  skal  nu bruge denne v iden 
for  at  gætte,  hvordan vejret  er  i  to  byer:  Paamiut  i  Grønland og Thorshavn på 
Færøerne.

1.Undersøg på https://www.google.com/maps hvad breddegraden er  for  
Thorshavn og Paamiut

a. Breddegrad Thorshavn:  _______
b. Breddegrad Paamiut:  _________

2.  F ind deres placer ing på et  kort  og sammenl ign med bi l ledet  her  nedenfor  af  
Golfstrømmens bane.

a. L igger  Paamiut  i  en kold e l ler  varm havstrøm?
b. L igger  Thorshavn i  en kold e l ler  varm havstrøm?

3.  Når  I  nu i  opgave 1  har  fundet  deres breddegrader og k igget  på deres placer ing 
i  Golfstrømmen i  opgave 2  skal  I  gætte:

a. Hvi lken måned er  den koldeste måned de to  steder?
b. Hvor v i l le  du tage hen for  at  stå  på skøjter?
c. Hvi lken måned er  den varmeste de to  steder?
d. Hvi lken by er  varmest  om sommeren?


