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Sten fortæller historier 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan fortælle, hvilke bjergartsdannende mineraler der er 
mest almindelige. Forløbets formål er endvidere, at eleverne kan gengive de processer, der 
omdanner bjergarter i det ydre geologiske kredsløb. Endelig er målet, at eleverne kan 
forklare forskellen på magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter. 

Start 11. september - optakt til projektugen 
Fællesfagligt forløb om landbrug 
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at 
belyse det centralt fastlagte fokusområde "Produktion med bæredygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget". Målet med dette forløb er, at eleverne kan forklare, hvorfor landbruget 
bruger gødning, hvilke effekter det har, samt hvilke konsekvenser det har for det omgivende 
miljø, herunder dyr og mennesker. 
 
Landskaber og det ydre geologiske kredsløb 
Målet med forløbet er, at eleverne kan forklare processerne i det ydre geologiske kredsløb og 
præsentere, hvordan landskaber dannes, og hvordan disse landskabsdannelser kan blive til 
turistattraktioner. 
 
Den demografiske transitionsmodel 
Hensigten med undervisningsforløbet er, at eleverne kan gengive og forklare faserne i den 
demografiske transitionsmodel. Målet er endvidere, at eleverne bliver fortrolige med de 
grundlæggende mekanismer bag demografi og befolkningsbeskrivelser, herunder 
befolkningsbalanceligningen. Endelig er målet, at eleverne skal kunne vurdere udfordringer 
og problematikker i forbindelse med forskellige befolkningers sammensætninger. 
 
Klimaforandringer i havet 
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene geografi og biologi har til opgave at belyse, hvordan 
de menneskeskabte klimaforandringer ikke kun påvirker økosystemer på landjorden, men 
også i havet. Eleverne skal blandt andet se nærmere på, hvordan de ændrede abiotiske 
forhold i havet påvirker økosystemernes fødekæder og fødenet. 
 
Ikkasøjlerne 
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene geografi og biologi har til opgave at belyse, hvordan 
ikkasøjlerne i Ikkafjorden dannes, og det særlige miljø og liv, der findes inden i såvel som 
uden på søjlerne. Forløbet veksler mellem små dokumentarfilm, tekster og aktiviteter. 
 
Internationalt samarbejde 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan forklare, hvad FN og NGO'er er for størrelser. Det er 
også målet, at eleverne kan diskutere, hvordan FN og NGO'er prøver at hjælpe stater, folk og 
regeringer på vidt forskellige måder. 
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Global handel og multinationale selskaber 
Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan gengive og diskutere de processer, 
der har gjort det muligt at etablere multinationale selskaber i Danmark, og hvilke faktorer der 
skal til for at kunne skabe et multinationalt selskab. 
 
Fair- og unfair trade 
Hensigten med dette forløb er, at eleverne kan forklare, hvordan produktionen af 
landbrugsvarer i ulande kan udvikles, og hvad multinationale selskaber kan gøre i jagten på 
profit. Endelig er målet, at eleverne kan vurdere, hvordan fairtrade og et multinationalt selskab 
kan fungere sammen. 


