Pladetektonik
Niveau:
7. klasse
Varighed:
12 lektioner
Præsentation:
Pladetektonikken har en central plads i forståelsen af jordens opbygning og kontinenternes placering på
jordoverfladen. Pladetektonik forklarer mange af de fænomener, som eleverne ser i virkeligheden:
Kontinenternes form og placering, bjergkædedannelse, jordskælv og jordskælv samt de ofte komplicerede
processer, som påvirker Jorden og levevilkårene rundt på kloden.
Forløbet afsluttes med omtale af det gådefulde lag med fiskeler, som kan ses på Stevns Klint. Dette lag er
tegn på, at der med mellemrum i Jordens historie sker noget drastisk i løbet af en forholdsvis kort
tidsperiode.
Baggrundsviden og progression:
Gode råd til fagteksten
Denne fagtekst er understøttet af flere animationer, der gerne skulle give eleverne indtryk af de dynamiske
elementer i jordskorpens bevægelser. Det gælder pladebevægelser, de forskellige typer pladerande,
jordskælv og richterskala. Det er vigtigt, at understrege at nogle af de processer, der vises, går uhyre
langsomt og i flere tilfælde i ryk – ikke altid jævnt som nogle af animationerne viser.
Det er vigtigt at drøfte med eleverne, hvordan en så epokegørende teori bliver udviklet. Alfred Wegener var
i 20erne ophavsmand til ideen om at kontinent kunne bevæge sig på et ”flydende” underlag. Alfred
Wegener er omtalt i Geografifokus’ galleri. Senere har geologisk forskning vist den fra start af forkætrede
teori faktisk kunne dokumenteres af moderne satellitmålinger.
Fagteksterne lægger op til at eleverne mobiliserer deres baggrundsviden, når der opstår naturkatastrofer et
sted i verden. De skulle gerne kunne forstå sammenhæng mellem tsunamier og jordskælv eller mellem
vulkanudbrud og jordskælv. Og ikke mindst skulle de meget gerne kunne forstå, hvorfor nogle bestemte
egne i verden er meget udsatte for jodskælv, men det ødelæggende naturfænomen sjældent rammer
andre egne på Jorden.
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Overblik over forløbet:

Læringsmål
Eleven kender forskel på

Faglige begreber
Bevarende pladerand

oceanbundsplader og
kontinentalplader
Eleverne kender til
baggrunde for vulkansk

Tsunami
Vulkan
Spredningszone

aktivitet.
Midtatlantisk Ryg
Eleven kender til lokalisering
og dannelse af dybgrave.

Destruktiv pladerand

Eleven kender til jordskælv

Konstruktiv pladerand

og tsunamier
Eleven har færdighed i at

Kontinentalplader
Dybgrav

årsager til vulkanudbrud,
jordskælv.

Jordskælv

Aktiviteter

Tegn på læring

1. Jordskælvområder

1. Tsunami

2. Pladetektonik, begreber

2. Jordskælv i verden

kontinentalpladerne

3. Navne på Jordens plader

3. Jordskælv i Italien

bevæger sig i forhold til

4. Konstruktiv pladerand

4. Pladebevægelser

hinanden

5. Destruktiv pladerand

5. Keglevulkan

6. Bevarende pladerand

6. Midtatlantiske Ryg

1. Eleverne forstår, at

2. Eleven ved, at det er

7. Hot spots

aktivitet nær pladerande,

8. Bjergkæder

som er vigtige at forstå

9. Vulkaner, begreber

Eleven forstår

10. Store vulkanudbrud

principperne i

11. Jordskælv, epicenter og

kontinentaldrift.

hypocenter
12. Vigtige oplysninger om

bruge teorien om
pladetektonik, for at forklare

Opgaver

jordskælv

3. Eleverne kan anvende
deres pladetektoniske

13. Tsunami, begreber

kendskab i forbindelse

14. Ødelæggende tsunamier

med aktuelle jordskælv og

15. Hvor ligger dybgravene?

vulkanudbrud.
Eleven kender årsager til



og lokalisering af
tsunamier.
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