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Isskosserne og det store isbjerg
FREDAG DEN 4. DECEMBER

Mille tager til Isfjorden. Isfjorden er fyldt med iskosser. Iskosser er store isklumper, som 

kommer fra Indlandsisen, hvor de via gletsjere bliver skubbet ud i havet. Nogle er meget store 

og ender i havet som isbjerge, mens de mindre klumper ender tættere på land. 

Find isbjerget Gæt og grimasser 

Ɨǵʄڂɟͮڂ�ԊՈǵ̿˅ձڂČˍʡ̵ڂɎɟͮ́ڂΞɟ̵̿ڂȐ͝ڂ˅̿Ȑհ͝ڂȐڂɎɟͮڂɎǵ˱˱ɟ̿ڂ́ͮڂ
trekanter. Nu har I to isbjerge, 

Halvdelen af klassen går ud. 

Sɟڂǵ˱Ɏ̿ɟڂʄɟ˪˪ɟ̿ڂգʡ͝Ȼʽɟ̿ʄɟ˱ɟդհ͝ڂȐڂԇԅِͮ͝ڂʡ˅˅ɟ̿ڂͽɎձڂ
Gem dem fx under en bog, en mappe el.lign. Alt kan 
fungere. 

Resten af klassen kommer ind igen og skal finde 
isbjergene.  

Få børnene til at skrive et ord/en sætning fra filmen 
ned på et papir.

Læg papirerne i en bunke ved tavlen.

Lad børnene komme op én efter én, trække et papir og 
mime dets indhold, mens resten af klassen prøver at 
gætte det. 

Ordene kunne for eksempel være: Båd, isbjerg, 
Indlandsisen, gletsjer, Mille Gori, isen smelter, vandene 
stiger, Titanic, klimaforandringer.

Opgave

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvad tror du, der vil ske, hvis Indlandsisen 
smelter, og klimaet bliver varmere? Hvad 
vil det betyde for dit hjem?

Kender du nogle dyr, der er afhængige af 
isen i havet?

Hvad tror du, der sker med dyrene i 
Grønland, når isen smelter?

Har du set et isbjerg i virkeligheden? 

Kender du nogle tegn på 
klimaforandringer?

Kender du nogle dyr, der er truet af 
klimaforandringerne? 

Hvad tror du, det vil betyde for Danmark, 
hvis Indlandsisen smelter?

Ved du, hvad man kan gøre for at bremse 
klimaforandringerne?
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I Grønland ser man tydeligt tegnene på klimaforandringerne. 

Indlandsisen smelter hurtigere end normalt, og gletsjerne kælver 

oftere. 

Rigtigt mange dyr er afhængige af is og sne for at kunne overleve. Det 
gælder fx isbjørnen, som bruger isflagerne på vandet til at fange sæler 
fra, og for hvalrosser, der bruger isflagerne til at hvile sig på. 

90% af isbjerget er skjult under vand, fordi massefylden for gletsjer-is 
er meget tæt på havvand.   

Indlandsisen dækker ԏԅِ af Grønlands areal. Hvis hele Indlandsisen 
smeltede, ville verdenshavene stige med over syv meter.

ÄڂɎɟ͝ڂɟ˱ɟͮ͝ɟڂԋԅڂȐ̿ڂɟ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ڂʡ̿�ڂ˅ͮʡͮ͝͝ڂɟʄɟͮڂɎ́ȻȻɟˍͮ͝ڂȐڂʎͽ̿ͮʡʄͮڂ
som gennemsnitstemperaturen på kloden som helhed.

Sɟͮڂɟ̿ڂͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ˱ڂǵɿڂHľԇհڂ˪́͝ڂɿȐ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ͮڂʡˍڂǵͮͮ͝ڂʡʄɟ́ڂʄڂʡ͝ɟ˱ͮڂʡˍڂ
at smelte.

HľԇՈͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ˱ڂ˅́˪˪ɟ̿ڂȻˍձǵձڂɿ̿ǵڂɿ́͝͝ʡˍɟڂȻ̿Ș˱Ɏͮ́͝ɿɿɟ̿ڂ˪́͝ڂ˅ͽˍհ́ڂˍʡɟڂ
og gas, men også fra vores forbrug, og når vi fælder skovene i fx 
Amazonas.

 %15ڂΞɟհ́˅͝ڂǵɿڂɿȘˍɎ˱ʡ˱ʄڂɿ̿ǵڂɟ̿˪˪́˅ڂHľԇՈͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ̿ڂ͝˱Ξɟ̿Ɏɟڂǵɿڂ25%
ɿ̿ǵ̿ͮڂǵ˱̵́̿ͮ͝ڂԲɿˍΰհڂȻʡˍɟ հ̿͝ڂ˅ʡȻɟհڂɟͮɂձԳհڂ˪ɟ˱̿ͮ͝͝ڂɟǵ˪ʡ˱ʄͮ͝ڂȐ̿ڂɿ́̿0,3ڂ %.   

Verdens lande er blevet enige om at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 graderڂԻŴǵ̿ʡ͝Ոǵɿͮǵˍɟ˱ԳڂΞɟɎڂǵͮڂͽɎˍɟɎɟڂɿȘ̿̿ɟڂɎ̿ʡΞʎͽ͝ʄǵ͝͝ɟ ձ̿ڂ
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