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Hvor er der grus i vores lokalområde 
Elevark

Formålet med denne aktivitet er, at I kan forklare, hvor man kan finde grus 
i undergrunden i jeres nærområde, og at I med udgangspunkt i istiderne 
kan give sandsynlige forklaringer på, at grus er aflejret netop dér.

Hvad skal der bruges?
• Dette jorddatakort eller dette jordartskort
• Denne animation over istiderne i DK
• Denne powerpoint fra Juniorgeologerne
• En blanding af sand og grus samt vand
• Mobiltelefoner

Gør sådan:
1. På næste side ser I en signaturforklaring til nogle kort, som I skal ind på om lidt. Med 

udgangspunkt i jeres viden om istidslandskaber skal I først forklare, hvad forskellen 
er på de to signaturer morænesand og grus og smeltevandssand og grus.

2. Gå ind på jordartskortet og zoom ind på jeres lokalområde. Lokalområdet er i denne 
opgave en radius af 5-10 km fra jeres skole. 

3. Brug nu signaturforklaringen på næste side. I skal lede efter de farver, der svarer til 
morænesand og grus og smeltevandssand og grus. 

4. Tag en kopi af jeres lokalområde og sæt ind i et dokument. 
5. Markér den sand/grus-aflejring, som i vil give en forklaring på.
6. Se denne animation om istidernes forløb i Danmark og vær opmærksom på, hvad der 

sker omkring jeres lokalområde.
7. Giv nu en forklaring på jeres markerede aflejring. Fortæl om det kommer fra en 

moræne eller fra smeltevand og giv et sandsynligt tidspunkt for aflejringen.
8. Optag en video med en mobiltelefon, hvor I forklarer, hvad der sker med sand og 

grus, når det påvirkes af en moræne eller af smeltevand. I skal vise og forklare den 
type aflejring, som I har valgt.

9. Gå ind på Google Maps og find jeres aflejring. Prøv at forestille jer, hvad der ville ske, 
hvis hele jeres markerede aflejring blev gravet ud. Skriv hvem der kunne blive berørt, 
hvis hele aflejringen bliver gravet ud. Del listen op i dem der kunne synes, at det er 
en dårlig ide og dem der kunne synes, at det er en god ide, fordi de skal bruge grus 
eller fordi de kan bruge den forladte grusgrav til noget sjovt. 

https://www.dingeo.dk/kort/geo/
https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter&lang=da#baslay=baseMapGeologyDa25k&optlay=optLayHillshadeDa&extent=649085.0742923237,6107155.496320447,703809.9132114135,6133823.190653402
https://www.youtube.com/watch?v=cb5gBY_Jo9s
http://junior-geologerne.dk/wp-content/uploads/2020/05/Sand-og-grus-ressourcer-i-DK_lektion.pdf
https://www.dingeo.dk/kort/geo/
https://www.youtube.com/watch?v=cb5gBY_Jo9s
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