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Hvorfor skal danske unge lære om geologi?



Geologi er studiet af jordens mineralske materialer: 
Deres typer, fordeling og hvilke processer der har påvirket materialerne over tid

Axeltorv. Foto: Bjarne Jensen Stormflod i Jyllinge. Foto: Lars Kimer
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Ressourcer til grøn teknologi, 
energi og klimatilpasning Hvorfor har vi brug for grøn omstilling?
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Geologen

- Hvem er vi?

Ca. 12 Geologer og forskere 
fra 
De Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark og 
Grønland (GEUS)

Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning (KU)

Globe (KU)

Geologisk Institut (AU)
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Lektioner

Muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget

Krafter og bevægelser

Atmosfærens sammensætning og fænomener

Jord-solsystemet

Transmission af satellitdata

Jordens energistrømme, vejrsystemer og klima

Vands tilstandsformer, kredsløb og havstrømme

Karbons kredsløb

Isotoper

Klimazoner og plantebælter

Aktuelle klimaproblemtikker, klimateorier og klimamodeller
Vands og kulstofs kredsløb

Sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger

Jordbundens og undergrundens 
Bestanddele ift landskabsdannelse 

Dannelsen af danske landskabstyper 

Danske råstoffers dannelse, lokalisering 
og udvinding

Interesser knyttet til 
energi- og råstofudvinding
og bæredygtig naturudnyttelse 

Interesser og natursyn knyttet til 
naturudnyttelse og miljøbeskyttelse

Samfundsmæssige og miljømæssige 
konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget 

Radioaktivt henfald

Faktorer med betydning for arters opståen og udvikling
klimaets betydning for økosystemer

Biodiversitet
Fotosyntese

Biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer

Fællesfaglige forløbHvordan kan I få glæde 
af projektet?

Oplægsholder
Præsentationsnoter




Hvordan kan I få glæde 
af projektet?



www.junior-geologerne.dk

Ready-to-go-lektioner:

- Scenen bliver sat

- Læringspointer

- Faglige forklaringer

- Diskutér med din sidemakker

- Skriftlige opgaver

- Efterfølgende svar 

- Ekstra opgaver

- Udendørs og egne undersøgelser

- Find mere viden om emnet

http://www.junior-geologerne.dk/


Perspektivér 
klimaforandringer

Klimatilpasning



Grøn energi: Jorden som ressource
Grøn teknologi: Råstofressourcer



Find materialerne på www.junior-geologerne.dk

Kontakt: info@junior-geologerne.dk

http://www.junior-geologerne.dk/
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