Ungdomsskole
forarbeid

TEMA: Bergarter
Kunnskapsløftet sier:
Geografi
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter
på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsssløpet til vannet, vær,
klima og vegetasjon, og drøfte sammenhenger mellom natur og
samfunn


beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i
lokalsamfunnet

*

Eld han tarv
som inn er komen
og um kne kulsar.
Til mat og klæde
den mann hev trong
som hev i fjell fari.
(Håvamål)
*

Du kan lese deg flere milliarder år tilbake i tid ved å
ha kunnskap om bergarter.

Bergart er et geologisk begrep som brukes til
å klassifisere forskjellige typer stein.

Oppgave for fritid og/eller skole:
Den enkleste og mest interessante måten å finne ut nye ting på,
er å oppsøke det. Vi er omgitt av stein. Gå derfor ut og studer
stein og fjell.

Spørsmål du kan stille deg er:
Hvorfor har det fjellet akkurat den formen?
Studer fargene, mineralene i stein og spør deg selv hvilken
historie har denne steinen?

I begynnelsen mener man alle landene hang sammen slik
som på denne illustrasjonen.

Ta en titt på videoer og animasjon her under nettressursene.

Nettressurser:
video: The Early Earth and Plate Tectonics http://youtu.be/QDqskltCixA
ANIMASJON: "Platetektonikk" av Kåre Kullerud og Øivind Dokken
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/norwegian/pla
tetekt_vers2.html
video: 650 Million Years in under 2 minutes
http://youtu.be/NYbTNFN3NBo

Naturfagseneret
http://www.naturfag.no/_barn/uopplegg/vis.html?tid=1361587
http://www.naturfag.no/_geofag/seksjon/mg.html
http://www.earthlearningidea.com/Indices/contents_Norwegian.html

I dag henger landene sammen slik. Fordi tektoniske plater alltid
er i drift, vil ingenting være stabilt over tid.

- Svalbard flytter seg 2 cm nordøst hvert år. Hvor vil øya
havne til slutt, tror du?
- Greier du å se sånn omtrent hvor Svalbard vil støte på land?

- Kan du regne ut hvor lang tid det tar før den eventuelt
treffer det landområdet?

Noen definisjoner

Sedimenter (av lat. 'å sitte') er dannet av partikler som har blitt

fraktet fra ett sted til et annet ved hjelp av vann, vind, is
ellertyngdekraft for deretter å bli omdannet til fast form.

*

Granitt: smeltebergart (magmatisk)

Gneis: metamorf bergart. Er blitt omdannet ved meget høyt
trykk og varme. Lagdelt og med et bølget og flammet utseende. I
grunnfjella våre finner vi båndgneis.’

*
Glimmerskifer: metamorf bergart. Hovedmateriale er kvarts og
glimmer. Består av lagvise mineraler dannet ved sedimentering av
leire på bunnen av hav

.

Nettressurser:
ANIMASJON: "Bergartene" av Kåre Kullerud og Øivind Dokken
http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/webgeology_files/norwegian/be
rgarter_vers2.html

Kambrium

Man tror jorden ble dannet for 4,7 milliarder år siden, en tid man
på fagspråket kaller prekambrium - urtid.
Norge er en del av det prekambriske kontinent. Kontinentet er
også kalt Det Baltiske skjold.
Vårt grunnfjell ble altså dannet allerede i urtiden en gang.
Grunnfjellet er i dag den nederste delen av de fjellkjedene som
ble dannet på den tiden.
Finnmark har bergarter som er opptil 2 milliarder gamle.
De eldste bergartene på Svalbard er over 400 millioner år, fra
den tiden den kaledonske fjellkjede ble dannet.

De to siste millioner av år har vært preget av vulkanisme.
Her ser du et utvalg bergarter fra geologiske perioder på
Svalbard:

KAMBRIUM

KARBON

DEVON

PERM

TRIAS

JURA

KRITT

TERTIÆR

OPPGAVE

Gå inn på vår hjemmeside www.svalbardmuseum.no natur, deretter
klikk på geologi.
 Sett deg inn i det som står om de geologiske tidsperiodene
og gjør disse oppgavene:

1) Vi tror jorda ble dannet for 4,7 milliarder år siden. Hvor
lang er perioden vi ikke har hatt bergarter i Norge?

2) Hvilke bergarter består grunnfjellet av?

3) For 400 millioner år siden begynte jorda i
Svalbardområdet å røre på seg. Hva var i ferd med å skje?

4) Hvilken bergart blanda seg inn i fjellkjeden?

5) Sånn omtrent hvor lenge varte denne fjellkjedefoldingen?

6) Hva skjedde med Spitsbergen under devontiden?
7) Hvilke fossiler er funnet fra denne tiden?

8) Hva består kull av?

9) Hvordan var klimaet i trias, jura og kritt-perioden?

10)
I tidligere tider lå Svalbard langt nærmere ekvator
enn det gjør i dag. I trias-, jura- og krittperioden (250-65
mill. år siden) beveget Svalbard seg fra 50o til 70o N.
 Finn ut hvor Svalbard låg på denne tiden.

(kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Meridian)

11) a) Hva er doleritt, den hvite eller mørke bergarten på
bildet?
b) Hva er navnet på den andre bergarten?
C) Hvordan oppstår doleritt?

Illustrasjon: Dierk Blomeier, NP. (Norsk polarinstitutt)

12a) Hvilken tidsepoke startet for omtrent 65 millioner år
siden?
b) Hva gjør denne tiden så spesiell for Svalbard i dag?
13) Hva heter den tiden vi er inne i nå?
14) Lag ei tidslinje og før på navn, tid og hendelser. Når kom
arten homo sapiens? Før på tidslinja.
***

Her er en illustrasjon av Svalbard i jura-perioden:

kilde: http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/forhistoriske-dyr/marine-ogler/verden-i-jura/

Her er Svalbard i dag

Her lå Svalbard

Visste du at….
-

i Nord-Europa er det bare på Svalbard man kan finne så
mange geologiske tidsepoker bevart i stein.

- forskerne mener at jordas atmosfære ikke ble rik på
oksygen ved en enkelt hendelse, snarere gjennom en serie
episoder over flere hundre millioner år. Forandringene i
atmosfæren skjedde gradvis, og de foregikk jorden rundt.

- De tunge ismassene på land førte til at jordskorpen ble
presset ned og havnivået steg. Etter isavsmeltingen steg

landet igjen. Landhevingen på Svalbard – målt ved Statens
kartverks observatorium i Ny-Ålesund – er i dag cirka 8,5
millimeter i året (på fastlandet har Trysil størst landheving
med 7,7 millimeter).

-

forskere ved University of Miami mener at de tegnene i
stein som hittil har vært tolket som en massiv istid, heller
kan forklares med at steinene ble utsatt for ferskvann.

- på gresk betyr doleritt 'bedragersk, vanskelig å
identifisere'.

- Jotunkjeldene og Trollkjeldene er to varme kilder på
Svalbard. Vannet i kildene er grunnvann som er oppvarmet
slik at temperaturen ved overflaten er eller varmere hele
året. Kildevannet inneholder oppløste mineraler fra
berggrunnen som avsettes når vannet kommer til overflaten.
Rundt kildene har det bygget seg opp terrasser,
hovedsakelig av kalkavsetninger. I kildene finnes moser og
alger som ellers ikke vokser på Svalbard.

- i senkritt ble hele Svalbard fastland.

-

da Grønland slet seg fra den nordøstlige biten av Europa for
omtrent 65 millioner år siden, ble den vestlige delen av
Spitsbergen foldet til en ny fjellkjede.

-

i devon-tiden steg og sank Svalbard. I de periodene det var
øyer, levde svaneøgla på land og fiskeøglene til vanns.

Halfdan Pascal Kierulf
fagspesialist, Statens kartverk

”Den store landhevingen vi måler
skyldes endringer i ismassene i
området, både i siste istid, etter den
lille istid og i dag. Ved å kombinere
tyngde og landheving er vi i stand til
å skille de forskjellige prosessene og
dermed si noe om isavsmeltingen i de
forskjellige tidsperiodene.”

Linker:
http://ansatte.uit.no/kku000/geostudiesamling/
http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/308546
http://ansatte.uit.no/kku000/geostudiesamling/
http://www.arcticsystem.no/no/outsideworld/geology/

