
Lärarhandledning yngre elever  
Aktivitetskortens färg: blå 

 

Gruva och Geologi 
 

Syfte 

Ge eleverna större förståelse kring moment och fakta kring gruvdrift och järnmalm.  

 

Inledning 
Dela ut aktivitetskorten med uppgifter. Barnen kommer till dig och byter kort när de 
vill få en ny uppgift, du blir spindeln i nätet. Ett alternativ är att dela ut ett frågepapper 
till varje grupp. Barnen går själva runt och löser uppgifterna på papperet. 
 
Aktivitetskortens frågor med svar och kommentarer 

 
1. Titta på stenarna i glasmontern. 
Välj ut några stenar. Vilken nytta kan man ha av stenarna?  
Titta på stenarna i glasmontern. Fritt svar. 
 
2. Titta på bilderna ”Öppna dina geologiögon”. Vrid på blombilden. 
Varför är geologerna intresserade av blommor?  
Blommorna kan berätta vilka tungmetaller det finns i jorden de växer på. Fjällnejlikan t ex 
växer i jord som innehåller koppar zink och/eller nickel. 
 
3. Gå till skärmen som mäter seismiska rörelser. Hoppa tillsammans för att få jorden 
att skaka. Varför mäter vi hur jorden rör på sig? 
Upplevelse. Runt hela världen finns instrument utplacerade som registrerar rörelser i 
jordskorpan och jordens inre, för att bygga, bo och leva säkert. 
 
4. Lyft magnetit och gråberg. 
Vilken är skillnaden mellan de båda stenarna?  
De är olika tunga. Magnetit väger 5,16 kg/dm3 och gråberg väger 2,5 -3,0 kg/dm3. 
 
5. Kliv in i bussen och åk gruvturen. 
Hur ser det ut i gruvan?  
Fria svar, till exempel spännande, stenigt, ljust, mörkt, stort, mysigt och så vidare. 
 
6. Gå till gruvborren i gruvan. Starta borren och testa borra hål.  
Varför görs det borrhål? 
Det borras för att kunna spränga och göra bergtunnlar, som används för att nå en 
malmfyndighet. 
 
7. Veva på ratten i verket. 
När man tar fram bergmassa lossnar både gråberg och magnetit, gråberg ska inte 
med i järnframställningen.  
Hur tror du att man gör för att separera magnetit från gråberg? 
Magnetseparering används eftersom magnetiten är magnetisk och fastnar på en magnetisk 
yta. Gråberg är inte magnetiskt och följer inte med magnetiten utan tas om hand separat. 
 
8. Titta och känn på jordgloben. 
Jordgloben visar både höga berg och hur havsbottnarna ser ut utan hav. 
Hur ser havsbotten ut? Har du hört talas om världens djupaste plats i havet?  
Havsbottnen är ojämn, skrovlig. Marianergraven kallas världens djupaste plats i havet, 
den ligger i Stilla havet öster om Kina och är ca 11 034 meter djup. 
 



9. Gå till hjälmarna vid gruvbussen. 
Varför tror du att alla som är i gruvan och i fabrikerna skall ha hjälm på sig?  
Det är av stor betydelse att följa och respektera reglerna för skyddsutrustning för att 
förebygga ohälsa och olycksfall. 
Vad mer än hjälm tror du är viktigt för att inte skada sig? 
Förutom hjälm, även skyddsskor och heltäckande skyddsklädsel som är väl synlig. 
 
10. Vaska guld.  
Hittade ni något guld? Vad vet du om guld? 
Fria svar. Gult, glänsande, mycket tungt, lätt att smälta, ädelt rostar inte, sällsynt och 
därför dyrt. Om man säljer sitt guld är priset ca 300 kr/gram 18 K guld. 
 
11. Gå till den stora stenen bredvid trappan. 
Vad heter Norrbottens landskapssten?   
Gabbro 
 
12. Gå in i vulkanrummet. Starta vulkanfilmen på skärmen, titta ett litet tag. 
Vad tänker du på när du ser en vulkan och lava? 
Vet du om att jordens länder och kontinenter är i ständig rörelse? Men det går 
långsamt och vi kan inte se det. För många miljoner år sedan satt alla jordens 
landmassor ihop (Pangea) och många djur vandrade omkring på samma kontinent. 
Vad tror du hände med djuren när kontinenterna gled isär och det blev hav mellan 
flera länder? 
Valfritt svar på frågan om vulkan och lava. 
Djur av samma sort hamnade på olika ställen i världen. 
 
13. Gå till elektromagneten.  
Vilka föremål tror du fastnar och vilka gör det inte? 
Föremålen av järn fastnar på magneten. 
Hur kan man förklara vad elektromagnetism är? 
Magnetism betyder enkelt förklarat att det finns två olika krafter som dras starkt till 
varandra. Om man kopplar elektricitet till det kan man styra när det blir magnetism 
(dragningskraft) och inte.  
 
 
 
Avslutning och återsamling 
Samla barnen och prata om vad de tagit del av i utställningen.  
Vad har de lärt sig för nya saker?   
 
Förslag på redovisning och uppföljning 

 Låt barnen måla bilder som visar vad som händer i en gruva. Barnen kan berätta 
om sin bild. 

 Ta reda på fakta om hela världens gruvor och gruvdrift. 

 Samla bilder på föremål som tillverkats av mineraler, bergarter eller ädelstenar. 

 Skriv en gruvberättelse. 

 Låt barnen avbilda de maskiner och tekniker som används för gruvdrift. 
 


