
Lärarhandledning äldre elever  
Aktivitetskortens färg: röd  
 

Gruva och Geologi 
 
Syfte  
Öka elevernas förståelse för gruvor och dess funktion samt vad som händer i en gruva. 
Titta specifikt på vår viktigaste metall som är järn. Ta del av gruvutställningen på ett aktivt 
sätt.  
 

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. Gå till den stora stenen bredvid trappan på nedre plan. 
Vad heter Norrbottens landskapssten?  
Gabbro 
Den kallas även grönsten, varför?   
Det växer ofta gröna växter på just denna sten. 
 
2. Titta på stenarna i glasmontern. 
Vilken nytta kan man ha av stenarna?  
Titta på stenarna i glasmonter. Fritt svar. 
 
3. Gå till bilderna ”Öppna dina geologiögon”. Vrid på bilden med stenblocket. 
Hur har stora stenblock hamnat i naturen?  
Stora stenblock transporterades av inlandsisen och blev kvar när isen smälte bort.  
 
4. Gå till skärmen som visar seismiska rörelser. Hoppa tillsammans för att få jorden att 
skaka. 
Varför kan det bli jordskalv i Sverige? Vad är en seismograf?  
Vi bor på ett levande klot. I Sverige sker det 500-700 skalv per år men bara ett tiotal känns 
som skakningar i marken. De små skalven beror på spänningar när jordskorpans plattor rör 
sig eller på spänningar som hänger ihop med landhöjningen. 
En seismograf är ett instrument som registrerar rörelser i jordskorpan. 
 
5. Gå till gruvborren i gruvan. Starta borren och testa borra hål.  
Vad kallas även gruvborren?  
Ortdrivare.  
Varför?  
Med hjälp av ortdrivaren borras och förbereds för sprängning som sedan bereds till 
bergtunnlar, som används för att nå en malmfyndighet.  
 
6. Lyft magnetit och gråberg. 
Varför tror ni att den ena stenen är tyngre?  
Stenarna har olika innehåll och täthet. Magnetit väger betydligt mer ca 5,16kg/dm3, gråberg 
väger 2,5-3.0 kg/dm3.  
 
7. Åk gruvturen. 
Hur är det möjligt att andas långt nere i gruvan?  
Stora fläktar trycker ner 87 miljoner liter luft per minut i gruvan. 
När man kommer längre ner i gruvan är det blött. Varför?  
Gruvan är under havsnivån (som ligger på 616 meter djup). Den skulle fyllas med vatten om 
det inte fanns pumpar som transporterar ut vattnet (9000 l/minut) 
 



8. Veva på ratten i verket. 
Hur kan man skilja på gråberg och magnetit?  
I processen skiljs magnetit från gråberg, genom bl a att använda magnetism som drar till sig 
magnetit och separerar från gråberg. 
 
9. Titta och känn på jordgloben. Studera bilden ovanför.  
Var på jordklotet fanns Sverige för 600 miljoner år sedan?  
Vid sydpolen. 
 
10. Gå till hjälmarna vid gruvbussen. 
Varför tror du att alla som vistas i produktionsmiljöerna skall ha skyddsutrustning?  
Det är av stor betydelse att följa och respektera reglerna för skyddsutrustning för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. 
Vad mer än hjälm räknas som skyddsutrustning? 
Förutom hjälm, även skyddsskor och heltäckande skyddsklädsel som är väl synlig. 
 
11. Gå in i vulkanrummet. Starta vulkanfilmen på skärmen, titta ett litet tag. 
Vad tänker du på när du ser en vulkan och lava? 
Valfritt svar. 
 
Avslutning och återsamling  
Samla eleverna och prata om vad de tagit del av i utställningen. Vad har de lärt sig för nya 
saker? 
 
Förslag på redovisning och uppföljning  

 Låt eleverna arbeta vidare med Gruvan när ni kommer tillbaka till skolan. Det kan 
            kanske ske i form av grupparbeten eller individuella arbeten.  

 Låt arbete om Gruvan vara del av ett större temaarbete om Norrbottens näringar.  

 Ta reda på fakta om hela världens gruvor och gruvdrift.  

 Fortsätt jobba med mineraler och bergarter.  

 Åk ut på mineraljakt i närmiljön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


