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Laget av Gro  
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Læringsmål! 

I dette heftet jeg har laget til deg skal du lære noe om:  

Hvordan jorda er laget og hvordan den oppfører seg. 

 

Geologi er læren om hvordan jorda ble til, 

hva den er laget av, og om de forandringer den gjennomgår. 

Jorda blir til. 

Jordkloden vår ble til av stjernestøv som samlet seg i en klump for ca 

4.6 milliarder år siden. Det tyngste stjernestøvet samlet seg i midten 

av kula, og det lette støvet smeltet og boblet rundt. Jordkloden ble til 

en glødende smeltet steinklump. Etter hvert ble jordkloden litt kaldere, 

og de ytterste steinene stivnet og ble til et tynt skall. Akkurat som når 

du får snerk på kakaoen når den blir kald. Dette skallet kalles 

jordskorpa. Den er laget av fjell og stein, og er den bakken du går på.  

 

I begynnelsen var det ikke luft og vann på jorda. Heldigvis ble det 

kaldere, og det kom luft, vann og liv på jordkloden vår.  

 

Vi mennesker har ikke vært så lenge på jorda. Dersom vi laget en film 

som varte i 24 timer om jordas utvikling, ville menneskets historie 

bare være med i det siste halve minuttet av hele filmen. De siste 2000 

årene, ville bare være på fire hundredels sekunder.  
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Her ser du jordkloden. Hvis du kunne tatt en kniv og delt den opp, 

ville den sett omtrent slik ut inni. Egentlig er de forskjellige lagene 

vanskelig å se.  Lagene glir over i hverandre uten de skarpe grensene 

som tegningen viser.  

 

Jordkloden er delt inn i 3 hovedlag som ligger utenpå hverandre.  

Delene heter  

Kjerne, mantel og jordskorpa. 



 4 

 

Drops:  

Hvis du kunne ha kjørt bil i 100 km/t innover i jordkloden, ville det tatt 

5 dager å komme igjennom og ut til den andre siden. Fra overflaten 

og inn til midten av jordkloden er det over 6 000 km. Hvis du kunne kjørt 

i samme fart uten å stoppe rundt jordkloden, ville det tatt nesten 17 dager*  

 

 

 

 

 

Arbeidsoppgaver. 

Svar med hele setninger. 

1. Hva er jordkloden vår opprinnelig laget av? 

2. Hva kalles det ytterste harde skallet på jordkloden? 

3. Tegn jordkloden med de forskjellige lagene. Sett navn på hvert 

enkelt lag. 

 

 

 

Filosofen 

 

Hvorfor forsker noen på hvordan jorda er laget? 
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Jordskorpa - et tynt skall. 

Jordskorpa er både bakken du går på og havbunnen. Jordskorpa er mellom 6 og 

70 km tykk. Den er tynnest under havet og tykkest på land.  

*illustrasjon jordskorpa* 

 

Faktaboks: Jordkloden vår har en veldig tynn jordskorpe i forhold til 

hvor stor den er. Tenk deg at jordkloden var en fotball med en 

diameter på 30 cm . Da ville jordskorpa vært like tynn som et 

papirark.* 

 

 

 

 

Arbeidsoppgaver: 

Svar med hele setninger. 

4. Hvor er jordskorpa tykkest? 

5. Hva er en diameter? 
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Bakken – et puslespill. 

Rett under jordskorpa ligger mantelen. Ytterst mot jordskorpa er mantelen delt 

opp i 14 biter, akkurat som et gigantisk puslespill. Hver farge på tegningene er 

en ”puslespillbit” eller en plate. 

Det var jordskjelvforskere som oppdaget at bakken var delt opp i plater. De laget 

et kart med prikker der det hadde vært jordskjelv. Da så de et mønster. De fleste 

jordskjelvene kom i områder langs sprekkene mellom platene. Som du ser av 

kartet med jordskjelvprikker, er det helt tydelig at jordskjelv kommer i nærheten 

av kanten på platene.  

 

 

*illustrasjon av 

jordskjelvforekomster* 
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Da forskerne studerte verdenskartet, oppdaget de at kontinentene Afrika og Sør-

Amerika passet inntil 

hverandre som 

pusslespillbrikker.  

 

 

 

Pangea 

De fant også rester av samme type dyr og planter, på kontinenter som i dag 

ligger langt fra hverandre. Da skjønte forskerne at alle land for lenge siden lå 

inntil hverandre uten vann mellom. De kalte dette store kontinentet Pangea.  

Alfred Wegner   

*Faktaboks:  

Den første personen som mente at verden hadde hengt sammen, var en tysk meteorolog som 

het Alfred Wegener. Alle de andre forskerne lo av ham og syntes det var et dumt forslag. 
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Arbeidsoppgaver: 

Svar med hele setninger. 

6. Hvor mange plater er verden delt opp i? 

7. Hva er grunnen til at det kommer mye jordskjelv enkelte steder i 

verden? 

8. Hva er et kontinent?  

9. Hva er Pangea? 

 

Hele verden ligger altså og flyter oppå smeltet stein som kalles magma. Magma 

er et gresk ord og betyr egentlig grøt eller deig. Tenk deg at du koker grøt i en 

kjele. Da ser du at grøten beveger seg. Det er fordi komfyren varmer opp grøten 

slik at den begynner å koke. Inni jorda er det kjernen som er komfyren. Kjernen 

er fryktelig varm og varmer opp magmaen. Da beveger magmaen seg inni jorda 

akkurat som grøten i gryta. Siden det er flytende magmagrøt under platene, 

klarer de ikke å ligge i ro. Hele tiden beveger platene på seg og dytter på 

hverandre. I løpet av millioner av år har Pangea blitt til fem kontinenter. Det 

store kontinentet har sprukket opp, og platene har forandret plassering. Her ser 

du tre tegninger som viser hvordan verden har utviklet seg  
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*Faktaboks: Det første livet på jorda kom for ca. 3 500 millioner år 

siden. De første menneskene kom for ca. fem millioner år siden* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofen 

Hvert år glir Europa og Nord-Amerika fra hverandre med ca. 

1, 5 cm. Hva vil da skje om noen millioner år?  

 

 

 

Arbeidsoppgaver 

10. Hva kalles flytende stein? 

11. Hvorfor ligger ikke platene i ro? 

12. Hvor gammel er jorda? 

13. Hvor lang tid tok det før menneskene kom til jorda? 

 

Pangea for ca  260 

millioner år siden. 

Verden for ca 60 millioner 

år siden. Platene har 

drevet fra hverandre.  

Verden i dag. Platene driver 

fortsatt fra hverandre. 
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Det at platene beveger seg har forskerne kalt kontinentaldrift. Det er 

fordi kontinentene driver av gårde og er i bevegelse. De fleste 

jordskjelv skjer i områder der to plater dytter borti hverandre. Er 

sammenstøtet kraftig nok, rister og skjelver bakken så kraftig at 

bygninger raser sammen og liv går tapt.  

Platetektonikk 
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Platene flytter seg på tre måter. 

Illustrasjon 

 

Forklaring Skriftlig eksempel Bilde 

eksempel 

 

1 

 

 

En plate kan 

kollidere med 

en annen plate. 

For mange millioner år siden var India 

en øy. Men fordi platene flytter på seg,  

beveget India seg og kolliderte med det 

asiatiske kontinentet. Da krøllet bakken 

seg sammen og ble til de høye fjellene 

Himalaya. Fortsatt presser platene mot 

hverandre. Det gjør at Himalaya blir ca. 

1 cm høyere for hvert år. 

 

 

 

 

2 

 

 

To plater kan 

ligge ved siden 

av hverandre og 

glir  langs 

hverandre i 

hver sin retning 

 

I USA ligger San Francisco og Los 

Angeles et stykke fra hverandre. Om 

noen millioner år vil de to byene ligge 

ved siden av hverandre fordi de glir mot 

hverandre 

 

3 

 

 

To plater kan 

gli vekk fra 

hverandre. 

Island ligger akkurat over to plater som 

glir fra hverandre. Sprekken blir fylt 

igjen av flytende magma som stivner og 

blir til stein.  Det betyr at Island hvert år 

blir ca. 3 cm lengre. 

 

 

 

 

Arbeidsoppgaver 

Svar med hele setninger. 

14. På hvilke måter kan platene flytte på seg? 

15. Hva skjer med de to platene Island ligger på? 
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 Bergarter dannes på tre måter. 

1 

Vulkanske 

bergarter 

2 

Sedimentære  

bergarter 

3 

Omdannings 

bergarter 

 
 

 

Smeltet stein fra vulkaner som har 

stivnet kalles vulkanske bergarter 

eller størkningsbergarter. Å størkne 

er det samme som å stivne. 

 

Størkningsbergarter kan igjen deles 

opp i tre mindre grupper: 

1. Lava som har stivnet ute på 

bakken kalles dagbergarter.  

2. Magma som har stivnet i 

sprekker og ganger i jordskorpa 

kalles gangbergarter.  

3. Magma som har stivnet langsomt 

og dypt nede i jordskorpa,  

kalles dypbergarter.  

Sedimentære bergarter lages 

ved at  leire, sand, stein eller 

rester av døde dyr og planter 

blir presset hardt sammen i 

veldig lang tid.  

 

Det er vær og vind som sliter 

ned fjell til steinbiter, sand og 

leire. Dette kalles forvitring. Is 

og elver frakter så alt til vann 

eller hav. Her synker det ned i 

lag på lag over hverandre. 

Hvis disse lagene blir 

sammenpresset i millioner av 

år, blir det til stein.  

Omdanningsbergarter får vi 

dersom størkningsbergarter 

eller sedimentære bergarter 

blir utsatt for varme eller 

press. Da forandrer de seg og 

blir til helt nye bergarter. 

Disse nye bergartene kan 

også kalles metamorfe 

bergarter.  

 

 

Arbeidsoppgaveoppgaver 

Svar med hele setninger. 

25. På hvilke tre måter kan en bergart lages? 

26. Hva er en dypbergart? 

27. Hvordan lages en sedimentær bergart? 

28. Hva skjer med en størkningsbergart hvis den blir varm og presset? 
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Sammendrag 

Jordkloden vår er en kule som består av tre forskjellige lag. 

Ytterst er jordskorpa - bakken vi går på. Neste lag er mantelen 

og innerst inni jordkloden er den varme kjernen.  

 

Ytterste ute, mot jordskorpa er mantelen delt opp i 14 plater. 

Disse platene beveger seg enten mot hverandre, fra hverandre 

eller langs hverandre. Dette gjør at bakken kan krølle seg, 

forsvinne ned i dypet og smelte, eller sprekke opp. Byer og 

folk som bor på steder som ligger på kanten av slike plater 

opplever ofte jordskjelv eller vulkaner.  

For mange millioner år siden hang hele verden sammen til et 

land. Siden den tid har platene beveget og flyttet på seg. I dag 

er det fem store kontinenter med hav i mellom. 
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TIL LÆREREN 

 

Gjøringer 

 Magma beveger på seg.  

Utstyr: glassbolle, et telys, konditorfarge, matolje, to treklosser og 

en pipette/dråpeteller.  

Fremgangsmåte: Hell matoljen i glassbollen og tilsett konditorfarge 

ved hjelp av dråpetelleren. Sett treklossene med litt avstand i mellom. 

Plasser glassbollen slik at den står på begge klossene Tenn på telyset og 

sett det under bollen.  

Hva skjer: Matoljen og konditorfargen vil nå bli varmet opp. Vi ser at blandingen begynner å 

sirkulere. Det som varmes opp i bunnen av bollen stiger opp, mens det avkjølte på toppen 

synker ned for så å stige opp igjen etter at det har blitt varmet opp. Eksempelet viser hvordan 

magmaen beveger seg i mantelen. 

 

 Magma beveger seg   

Utstyr: Kjele med kokende vann og små plastbiter.  

Fremgangsmåte Kok opp vannet og se hva som skjer 

med plastbitene opp i vannet. 

Hva skjer: Plastbitene vil sirkulere oppi kjelen. 

Når bitene kommer til overflaten vil de bli 

avkjølt og synke til bunns, her vil de bli oppvarmet og stige til værs igjen. fra varmt til kaldt. 

Slik er det inni mantelen også. Varm magma stiger mot overflaten. Her blir den avkjølt og 

synker ned mot kjernen igjen. Her blir den nok engang oppvarmet og stiger. Slik går 

magmaen i en evig runddans. 

 Pangeas utvikling 

Utstyr: klipp ut Pangea.  

Fremgangsmåte: Legg papirbitene samlet på overheaden og flytt hver enkelt slik verden 

utviklet seg. 

Hva skjer: Elevene ser tydelig hvordan Pangea sprakk opp og gle fra hverandre. 
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 Kontinent-puslespill.  

Utstyr: Verdenskart kopiert i A3 størrelse.  

Fremgangsmåte: Klipp ut kontinentene. La elevene legge bitene inntil hverandre.  

Hva skjer: Elevene vil erfare at kontinentene passer til en viss grad sammen slik som et 

puslespill. I dette forsøket vil Pangea bli lettere å forstå. 

 

 Plateforskyvninger  

Utstyr: Verdenskart med de 14 platene inntegnet. Fargelegg alle platene i forskjellige farger. 

Bruk gjerne fargeeksempeler fra boka.  

Fremgangsmåte: Elevene klipper ut de enkelte platene og legger dem ned på bordet slik at 

kartet blir helt igjen.  

Elevene skal så flytte de to platene som Island ligger på fra hverandre.  

Hva skjer: Elevene erfarer Island faktisk sprekker på midten. I tillegg vil de erfare at platene 

er så store at på den andre siden dytter de bort i hverandre.  

 

 Hvor kommer det jordskjelv?  

Utstyr: Verdenskart uten navn påtegnet, men med platene inntegnet. Gjerne så stort som 

mulig ved hjelp av overhead.  

Fremgangsmåte: Elevene fyllet selv inn navn på land og kjente steder som ligger på 

grensene mellom to plater. Ved hjelp av atlas må de selv søke kunnskap. 

Hva skjer: Elevene lærer geologi og hvor det er fare for jordskjelv? 

 

 Plateforskyvninger  

Utstyr: 2 Gymmatter lekehus (f.eks, små melkekartonger eller klosser) 

Fremgangsmåte:  Legg de to mattene inntil hverandre. Plasser husene på sprekken. Skyv 

mattene enten mot hverandre eller trekk dem fra hverandre. Mattene kan også skyves langs 

hverandre. 

Hva skjer: Elevene får erfare hva som skjer på kanten mellom to plater.  
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 14 plater dekker jordensoverflate  

Utstyr:  Plastelina, vanlig skoleglobus og mønster på platene.  

Fremgangsmåte:  Klipp ut mønsterdelene til hver plate i papir. Kjevl ut tynne plater i leire. 

Legg mønsteret på leira og skjær ut hver enkelt plate. Fest hver plate på riktig sted på 

globusen. 

Hva skjer: Eleven vil erfare hvordan platene omslutter hele kloden. 
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Tilleggstoff  

Jordskjelv. 

Når to plater kolliderer, oppstår jordskjelv og kanskje vulkanutbrudd. Jordskjelv er det beste 

beviset på at jordkloden er delt opp i 14 plater. De aller fleste jordskjelv skjer i områder 

mellom to plater. Et stort jordskjelv kan riste bakken så voldsomt at hele byer blir ødelagt. 

Jordskjelv er den naturkatastrofen som opp igjennom historien har krevd flest menneskeliv.  

 

Dessverre kan man enda ikke finne ut hvor og når et jordskjelv vil komme. Det forskerne har 

funnet ut er hvor det er mest sannsynlig at et jordskjelv vil komme. I disse områdene har folk 

sørget for å bygge hus, veier og broer som tåler risting. I Japan er alle bygninger laget slik at 

de tåler litt jordskjelv. Det er bra, for i Japan er det som regel ett eller to jordskjelv i uka. I 

Norge har vi etter 1959 hatt gjennomsnittlig fem veldig svake skjelv i året. Flesteparten har 

vært langs kysten fra Kristiansand til Tromsø og noen rundt Oslofeltet.  

 

Styrken på et jordskjelv måles på Richters skala. For hver gang du går opp et helt tall på 

skalaen, øker styrken 30 ganger.  

Jordskjelvstyrken 

på Richters skala. 

Virkning Antall skjelv i hele verden  

på ett år. 

Mindre enn 3,0 Registreres bare på instrumenter. 900 000 

3,0 - 5,4 Merkbart for mennesker. Bare mindre skader.  30 000 

5,5 - 6,0 Meget sterkt. Gir skader på bygninger.  500 

6,1 - 6,9 Bygninger styrter sammen og gir store 

ødeleggelser  

100 

7,0 - 7,9 Få bygninger står igjen. Jorda sprekker. 

Veldig ødeleggende 

20 

Større enn 8,0 Katastrofalt ødeleggende.  Skjer hvert 5. - 10. år 
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En seismograf  er det apparatet vi bruker for å måle hvor stort et jordskjelv er. En seismograf 

er festet til bakken og vil føle alle ristinger som skjer. Blyanten som henger i tråden vil 

begynne å bevege på seg dersom bakken rister. Under blyanten er det et papir som streken 

kommer på. Rister det litt, vil blyanten bevege seg litt. Rister det mye vil blyanten bevege seg 

mye frem og tilbake. Da kan forskerne måle streken og fortelle hvor kraftig jordskjelvet var. 

 

Siden Norge ligger trygt inne på en plate, er det sjeldent av vi har store jordskjelv. Her 

ser du et kart som viser små jordskjelv i Europa. Liten prikk er lite jordskjelv –stor 

prikk er ganske stort jordskjelv.     

 

Oppgave 1  

Lag en blanding av like mye sand og vann i en stor boks. Sett en trekloss godt nedi sanden. 

Klossen skal forestille en skyskraper. Dunk så forsiktig på kanten av boksen. Se hva som 

skjer med ”huset”.  

 

  

 

Spørsmål 

Svar med hele setninger. 

16. Hvor mange jordskjelv er det som regel i Japan på en uke? 

17. Hva heter det apparatet som forskerne måler hvor kraftig et jordskjelv er? 

18. Hva er Richters skala? 

19. Hvorfor er det sjelden jordskjelv i Norge? 
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Vulkaner.  

Hvis jordskorpa er svak kan den sprekke og glødende magma spruter ut. Dette kalles et 

vulkanutbrudd. En vulkan kan lage elver av rødglødende smeltet stein, og spy ut enorme 

skyer med aske og gass. Da Mount St. Helens i Washington i USA eksploderte blåste hele 

toppen av fjellet vekk. Fjellet ble pulverisert og slynget ut i lufta. Svære steinblokker landet 

flere kilometer vekk fra vulkanen. Områdene rundt ble dekket med mørk aske. Eksplosjonen 

var så kraftig at du kunne høre smellet helt til Canada. *foto*  

 

Vi deler vulkaner inn i to grupper. De med tyktflytende lava og de med tyntflytende lava. 

Vulkaner med tyktflytende lava kalles for kjeglevulkaner. Hvis lavaen er svært tykk, kan den 

størkne og lage en kork mellom utbruddene. Proppen vil etter en stund bli blåst ut i en 

voldsom eksplosjon. *illustrasjon/foto vulkan* 

 

* Faktaboks. Jordas høyeste vulkan er en kjeglevulkan. Nevado Ojos del Salado 

vulkanen ligger i Andesfjellene i Chile og er 6887 m høy.* 

 

Vulkaner med tyntflytende lava kalles skjoldvulkaner fordi fjellet til slutt likner et krigsskjold 

som ligger på bakken. Lavaen kan renne opptil 100 km fra vulkanen. Rundt en slik vulkan blir 

landskapet flatt på grunn av at lavaen renner langt og størkner langsomt.  

 

 

 

 

 

Varigheten av et utbrudd kan variere fra et døgn til flere år. Varigheten av de rolige periodene 

kan variere fra noen uker og opptil flere tusen år. Utbruddene kan være voldsomme og 

hissige, men det kan også komme ut en jevn strøm av magma.  

 

*Faktaboks. Den største vulkanen vi kjenner til er skjoldvulkanen Olympus Mons på 

planeten Mars. Vulkanen er 27 km høy og 600 km bred. Forskerne tror det er 20 til 200 

millioner år siden den virket.* 

 



 21 

Mange land utnytter jordvarmen i vulkanske områder i energiforsyningen sin. Island, Italia, 

USA og Mexico gjør dype boringer ned i jorden og henter opp varmt vann. Energien i det 

varme vannet blir brukt til å drive maskiner i industrien og å varme opp hus. Denne 

energikilden finnes overalt i jordas indre. Her i Norge har flere boret hull ned i jordskorpa. 

Teknologien gjør at varme fra jordas indre varmer opp huset deres. Mange forskere mener at 

dette vil være fremtidens energiforsyning.  

 

Oppgaver. 

Svar med hele setninger. 

20. Hva er en vulkan? 

21. Hva kan varmen inni jorda brukes til?
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Gjøringer 

Vulkankake 

Utstyr: Oppskrift på bringebærpai, kakeform, mel, sukker, egg, 

bringebærsyltetøy og stekeovn. 

Fremgangsmåte: Lag en bringebærpai med lokk på heimkunnskapen. 

Lag et hull i lokket , og stek den. 

Observer: Hva skjer med paien mens den steker? Skriv ned hav du ser. 

Hva skjer: Når terten stekes, vil varm luft under kakelokket presse syltetøyet opp gjennom 

hullet. Dette visualiserer hvordan også magmaen blir presset opp gjennom jordskorpa under et 

vulkanutbrudd. Tertelokket på kaken fungerer som jordskorpa.. Dette blir jordskorpas svake 

punkt. Syltetøyet inne i kaka fungerer som magma og vi får følelsen av et vulkanutbrudd. 

Lava flyter utover 

Utstyr: Vann, oppvaskmiddel, sirup, honning, sjokoladepålegg og 

målebånd + en plate eller et isoporfjell. 

Fremgangsmåte: Lag et fjell i isopor eller et annet materiale som 

kan rengjøres. Mål opp ½ dl av alle de forskjellige ”lava”typene. 

En glass med ½ dl vann, et glass med ½ dl sirup osv. Hell 

forsiktig innholdet i det første glasset på toppen av  

isoporfjellet. La det renne utover til det stopper. Bruk målebånd og mål hvor 

langt vannet rant fra fjelltoppen og til det stoppet! Skriv opp hvor mange cm det ble i 

skjemaet.  

Rengjør ”fjellet” mellom hvert forsøk. Gjør kontrollerte forsøk med hvert enkelt glass.  

Observer: Skriv ned hva som skjer. Mål hvor langt hver ”lavatype” renner. 

Hva skjer: Ved å bruke ulike væsker kan vi vise hvordan ulike typer lava danner ulike 

terrengtyper. Eleven kan selv måle hvor langt den enkelte ”lavatypen” renner. Jo tynner 

væske, jo lengere renner den. Tykke seige væsker renner nesten ikke utover. 

 

UTPRØVINGER 

Lavatyper Vann Oppvask-

middel 

Sirup Honning Sjokolade-

pålegg 

 

cm       
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Lage vulkan 

Utstyr: Natron, eddik, zalo, rød konditorfarge, Erlend Meyer 

kolbe/beger, sand eller leire. 

Fremgangsmåte: Lag et fjell rundt kolben eller begerglasset. 

Toppen av fjellet skal være åpen ned til glasset.  Ha i 3 ss 

natron, litt zalo og 5 dråper konditorfarge i glasset. Rør 

rundt.  

Når forsøket skal starte har du i ½ dl eddik. 

Hva skjer: Natron og eddik reagerer med hverandre og danner CO2 gass. Blandingen 

begynner å bruse. I tillegg vil såpa skumme og vi får” lava” som strømmer ut av toppen på 

fjellet.
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Tverrfaglige oppgaver 

Avisartikkel/reportasje 

Elevene kan skrive en avisartikler om temaet jordskjelv.  

De kan være en reporter som dekker en jordskjelvkatastrofe. Her kan man ta i bruk internett 

eller utklippsarkiv på biblioteket.  

Fortelling 

Elevene lager en fantasifortelling om en hendelse de har opplevd i forbindelse med et 

jordskjelv. Her er det bare elevenes egen fantasi og kreativitet som setter grenser for 

historiens utfall. 

 

I tillegg kan bruken av andre teknikker gjøre undervisningen spennende. Vi nevner: 

Flash     Små tegnefilmer 

Fotografering   med digitalt kamera.  

Power Point    Lage foredrag på PC 

Hjemmeside og Internett.  Publisere elevenes arbeider. 

Excel     regneark, tabeller og grafer 

Paint shop /Adobe   bildemanipulering,  
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Fjell og stein i evig forandring. 

 

Læringsmål 
I dette kapitelet skal du lære litt om  

hvordan stein og fjell blir til,  

og hva en stein er laget av!  
 

Hva er dette? 
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Kjernestoff  
Der bakken sprekker og det spruter ut flytende magma, har vi en vulkan. Magma som kommer 

ut i lufta, kalles lava. Lava som blir avkjølt og stivner blir til fjell og stein. 

 

Siden alle platene beveger på seg, kolliderer eller glir fra hverandre, er jordskorpa i en stadig 

forandring. Nytt fjell blir laget, forandret, ødelagt, presset sammen, smeltet og resirkulert. 

Resirkulert betyr at noe kan brukes om igjen. Akkurat som papir og plast som vi leverer inn 

slik det kan lages nye ting. Det naturen gjør, er å lage eller danne nye bergarter. Bergart er det 

ordet ekspertene bruker når de snakker om stein. En ekspert på jorda og bergarter kalles en 

geolog. 

 

 

 

 

Oppgaver 

Svar med hele setninger. 

22. Hva er lava? 

23.  Hva er en bergart? 

24.  Hva er en geolog? 
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Bergarter dannes på tre måter. 

1 

Vulkanske 

bergarter 

2 

Sedimentære  

bergarter 

3 

Omdannings 

bergarter 

 
 

 

Smeltet stein fra vulkaner som har 

stivnet kalles vulkanske bergarter 

eller størkningsbergarter. Å størkne 

er det samme som å stivne. 

 

Størkningsbergarter kan igjen deles 

opp i tre mindre grupper: 

4. Lava som har stivnet ute på 

bakken kalles dagbergarter. FOTO 

5. Magma som har stivnet i 

sprekker og ganger i jordskorpa 

kalles gangbergarter. FOTO 

6. Magma som har stivnet langsomt 

og dypt nede i jordskorpa,  

kalles dypbergarter. FOTO 

Sedimentære bergarter lages 

ved at  leire, sand, stein eller 

rester av døde dyr og planter 

blir presset hardt sammen i 

veldig lang tid.  

 

Det er vær og vind som sliter 

ned fjell til steinbiter, sand og 

leire. Dette kalles forvitring. Is 

og elver frakter så alt til vann 

eller hav. Her synker det ned i 

lag på lag over hverandre. 

Hvis disse lagene blir 

sammenpresset i millioner av 

år, blir det til stein. FOTO 

Omdanningsbergarter får vi 

dersom størkningsbergarter 

eller sedimentære bergarter 

blir utsatt for varme eller 

press. Da forandrer de seg og 

blir til helt nye bergarter. 

Disse nye bergartene kan 

også kalles metamorfe 

bergarter. FOTO 

 

 

Oppgaver 

Svar med hele setninger. 

25. På hvilke tre måter kan en bergart lages? 

26. Hva er en dypbergart? 

27. Hvordan lages en sedimentær bergart? 

28. Hva skjer med en størkningsbergart hvis den blir varm og presset? 
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Hva er en bergart laget av?  

Hvis du har lyst til å lage en sjokoladekake må du ha egg, fløte, sukker, mel, smør og kakao. 

Disse matvarene kalles ingredienser og blir til en sjokoladekake hvis du blander dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Når naturen skal lage en bergart, trenger den ikke egg og smør, men mineraler.  

Mineraler kommer fra magmaen dypt under jordskorpa. Nedenfor ser du en bergart som heter 

granitt. Den er satt sammen av mange biter av mineralene glimmer, kvarts og feltspat. Alle 

bergarter er satt sammen av mineralkorn. Granitt er en dypbergart fordi den har stivnet dypt 

nedi jordskorpa. 

 

*illustrasjon Mineraler = illustrasjon Bergart* 

 

Klarer du å se de tre forskjellige mineralene i bergarten? 
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Oppgaver: 

Svar med hele setninger. 

29. Hva er en bergart laget av? 

30. Hvilke mineraler finner du i bergarten granitt? 

31. Hva slags bergart er granitt? 
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Mineraler – naturens kunstverk. 

Det er funnet ca. 4000 forskjellige mineraler i hele verden.  I Norge har man funnet bare 800 

av dem. Når magmaen kommer til overflaten, avkjøles den, og noen av mineralene begynner å 

henge seg sammen. Er det flere forskjellige mineraler som har hengt seg sammen, blir det til 

en bergart. Er det bare en type mineral som har klumpet seg sammen, har vi et mineral. *Som 

regel. Vi har unntaket marmor, som bare har ett mineral* Steiner du finner er derfor enten en bergart eller et 

mineral.  

 

Mineraler kan være veldig forskjellige. Noen mineraler har fantastiske farger, andre igjen er 

grå og kjedelige. Noen ser ut som tynne tråder, spisse spyd, firkanter, andre igjen er tykke og 

klumpete. Noen er så harde at du kan bruke dem til å kutte glass med. Andre er så myke at du 

kan bruke neglen din til å lage riper i dem. Noen mineraler er veldig sjeldne og fryktelig dyre, 

mens andre er vanlige og finnes der du bor. 

 

Mineraler er også viktig for mennesker, dyr og planter. Mineralet kalsium er for eksempel 

viktig for at skjelett, tenner og muskler skal bli sterke. Har du for lite av mineralet jern, greier 

ikke blodet ditt å ta med seg luft rundt i kroppen. Da blir du slapp og orker mindre. Vi får 

mineraler gjennom vannet og maten vi spiser. Planter får mineraler gjennom vannet de 

drikker. 

 

Oppgaver. 

Svar med hele setninger. 

32. Hvordan kan mineraler se ut? 

33. Hvorfor er mineraler viktige for mennesker? 

 

 

 

Undrespørsmål: Hvordan får du i deg mineraler?
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Ti vanlige norske mineraler  

Foto Navn Utseende 

 Muskovitt Hvit eller sølvgrå glimmer. Lag på lag 

med tynne flak. Veldig myk. 

 Kloritt Mørk grønn til brun. 

 Kalkspat Hvit, gul, rød, blå, grønnlig eller brun. 

 Biotitt Sort glimmer. Lag på lag med tynne 

flak. 

 Hornblende Sort. Ser ut som små brente fyrstikker.  

 Feltspat Hvit , rosa eller rød. Har glatt skinnende 

overflate. 

 Epidot Lys grønn eller gulgrønn. 

 Svovelkis Gullfarget (narregull) Firkanter. 

 Kvarts Klar, hvit, lysegrå, lilla eller rosa. Ser ut 

som glass. 

 Granat Mørke røde kuler. Ganske hard. 
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Sammendrag 

Stein er det samme som bergart. En bergart er satt sammen av mineralkorn. Mineraler finnes i 

mange farger og fasonger. En bergart kan ha en eller flere typer mineraler i seg. 

 

I løpet av millioner av år vil de fleste bergarter bli ødelagt, for så å komme tilbake som en ny 

bergart.  

 

1. Stein smelter til magma, som igjen spruter opp av bakken og stivner til en ny bergart. 

Dette kalles en vulkansk bergart.  

2. Store fjell og stein smuldrer sakte opp og blir til små biter på grunn av vær, vind og vann. 

Bitene blir i mange år presset sammen og vi får en sedimentær bergart.  

3. Der fjell blir krøllet sammen kan bergarter komme nedover i jorda. Temperatur og trykk 

øker jo lengere ned i jorda bergarten kommer. Mineralene inni bergarten forandrer seg når 

de blir oppvarmet. Vi får en omdanningsbergart. 
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Fjell og stein i evig forandring Forslag til oppgaver.  

Selvstendig Huske øvelser Gruppe Forming Forsøk 
  

 

Lage settekasse til steinprøver. Stripe-stein og prikkestein 

Velg deg ut en bergart 

eller et mineral. Finn 

ut alt du kan om denne 

steinen. Lag en 

reklameplakat for din 

stein. 

 

Hvem er jeg? 

Kopieringsoriginal XX  

Sjekk stein rundt skolen. Hvor mange forskjellige kan 

dere finne? Bruk en steinbok å se om dere kan finne ut 

hva slags stein det er. Ta bilder eller plukk løs biter og 

lag en presentasjon.  

Lag et bilde av en granitt ved hjelp 

av papirbiter. Hvilke farger trenger 

du?  

 

Lag et bilde av et konglomerat. 

Tegn, mal eller klipp papirbiter. 

Forvitring. Is som fryser i 

flaske Kopieringsoriginal XX  

 

Hold foredrag for de 

andre i klassen om din 

stein. Ingen manus, alt 

muntlig! 

Close oppgaver. Sett inn 

manglende ord. 

Kopieringsoriginal XX 

Ut å samle steinprøver. Lag klassens steinsamling. Husk 

vernebriller og naturvett! 

Stripete stein og prikkete stein 

Leire som blir brent – 

omdanningsbergart 

Kopieringsoriginal XX 

Sukkerbiter i en boks som 

ristes. Kopieringsoriginal XX 

Se i en steinbok og 

finn tre mineraler som 

du har hørt om 

tidligere. Skriv litt om 

dem i arbeidsboka de 

og tegn dem. 

Flere historier delt i tre. 

Finn de tre riktige lappene 

som hører sammen slik at 

historien blir 

sammenhengende. 

Kopieringsoriginal XX 

Hold foredrag for andre klasser om det dere har funnet 

ut 

Velg en bergart og prøv om du kan 

finne ut hvilke mineraler den er laget 

av. Tegn den. 

Brunt sukker og hvitt sukker 

smeltes og blandes sammen. 

En ny ”bergart” 

Kopieringsoriginal XX 

Kryssord 

Kopieringsoriginal XX  

 

Finne ord inni en 

ramme med bokstaver 

Kopieringsoriginal XX 

Lottospill med steinbilder 

Kopieringsoriginal XX 

Lag skilt og fortell litt om hver stein som er rundt 

skolen. Lag en løype for andre klasser på skolen.(tips: 

det er mye som er stein 

mursteinshus-leire. Takstein-leire 

tak-skifer. mursteinstrapper er i betong. Fliser i stein – 

skifer, granitt  gravstøtter, kunstverk. fasader på 

påkostete bygninger. 

Lag et saltkrystall av isoporkuler 

eller leire Kopieringsoriginal XX 

Legg lag på lag med 

forskjellige materialer – 

sedimentærbergart. 

Kopieringsoriginal XX 

Hva kan stein brukes 

til? 

Legg riktig navn ved 

riktig bilde 

Kopieringsoriginal XX 

Lag skuespill om en steins liv! Lag et steintroll Lag en vulkan. 

Kopieringsoriginal XX 

Hvilket bilde hører 

sammen? Hvorfor 

hører de sammen? 

Kopieringsoriginal XX 

Rebuser Finn steder hvor fjellet er sprengt. for eksempel ved 

veiskjæringer. Sjekk hvilke typer bergarter som er der 

og om du kan se om fjellet har forkastninger, lagdeling 

eller blitt foldninger. 

Lag en steinalderøks. Lag salt- og sukkerkrystaller 

ved hjelp av bordsalt, alun, 

kobbersulfat eller epsomsalt 

  Nysgjerrigpers arbeidsmetode 

Problemstilling og hypoteser 

Tegne/designe et smykke med 

mineralet gull eller sølv + en stein. 

 



 34 

Tilleggstoff  

Hva er et mineral laget av? 

Mineraler er laget av grunnstoffer. Grunnstoffer er bitte små ”klosser” som kan settes sammen på 

forskjellige måter. Det finnes 92 grunnstoffer i naturen, og 11 til som er laget av mennesker. 

Absolutt alt du ser rundt deg er laget av grunnstoffer.  

 

Tenk på alfabetet, - med bare 29 bokstaver kan du lage alle de ordene du vil. Slik er det med 

grunnstoffene også. Med bare 92 grunnstoffer, kan naturen lage hva den vil i hele verden.  

 

Noen grunnstoffer satt sammen blir til en stein, mens andre grunnstoffer satt sammen blir til en 

blomst! Vann er satt sammen av to grunnstoffer som heter hydrogen og oksygen. Salt som du har på 

maten, er et mineral satt sammen av grunnstoffene Na og Cl. Mora di har kanskje mineralet gull på 

fingeren? Gull er laget av bare ett grunnstoff. 

 

*Drops. Hvis du tok alt gull som er funnet i hele verden og smeltet det sammen til en kloss, 

ville den blitt 17 meter lang, 17 meter bred og 17 meter høy*  

 

De grunnstoffene som finnes i verden er satt opp i et skjema hvor de har fått hvert sitt nummer etter 

hvor store de er. Hydrogen er lettest og har fått nummer 1. Gull er 

blant de tyngste og er nummer 79. I tillegg har alle 

grunnstoffene fått et ”forkortet” navn på en eller to bokstaver. Gull 

har fått navnet Au. Mineralet Svovelkis *FOTO* er satt sammen av 

grunnstoffene jern og svovel. Det skrives som FeS². Ser du i en 

steinbok vil det stå hvilke grunnstoffer som er i et mineral. 

Oppgaver. 

Svar med hele setninger. 
 

34. Hvor mange naturlige grunnstoffer finnes det?  35. Hvilke grunnstoffer er vann laget av? 

36. Hvorfor er Hydrogen nummer 1 på lista? 37. Hvilket grunnstoff er nummer 92 ? 

38. Hva er Fe navnet på? 

Krystaller. 

De fleste mineraler har fine former og fasonger. Det ser nesten ut som om noen har vært og pusset 

og skåret dem til.  
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Grunnen til at de får så fin fasong er at grunnstoffene inni mineralene stabler og legger seg i fine 

hauger. Akkurat som klinkekuler i en boks. Er boksen firkantet legger kulene seg slik at det blir fire 

hjørner. Er boksen trekantet legger kulene seg slik at det blir tre hjørner. Klarer du å tenke deg 

hvordan boksene til mineralene på bildene ville sett ut? 

 

Hele tiden legger grunnstoffene eller kulene seg på nøyaktige samme måte. Men, grunnstoffene 

passer bare på bestemte steder og i bestemte retninger. Hvert mineral har sitt eget mønster eller 

gitter. Dette kalles krystallisering. Er det ikke rart at du kan finne slike fine former ute i vanlig 

norsk stein?   

 

 

 

Edelstener. 

Noen mineraler er veldig sjeldne og vanskelige å få tak i. Diamant er den hardeste av alle 

edelstener. De første boremaskinene som skulle bore ned i fjell etter olje hadde diamanter til å 

skjære med. Siden diamant er så hardt ble ikke boret ødelagt når det skar i gjennom fjell. 

 

 De gamle grekerne trodde at diamanter var biter av stjerner som falt til jorden.  

En diamant som det ikke er gjort noe med ser bare ut som en skitten og slitt glassbit. Det er 

diamantsliperen som får slipt den slik at den skinner og glitrer.  

 

Det rare er at diamanter er laget av karbon, det samme grunnstoffet som du har inni blyanten din. 

Men, så har naturen for mange milliarder år siden ved hjelp av varme og kjempehardt trykk presset 

karbonet slik at den er blitt til en diamant. Senere har vulkanutbrudd sprutet stein med diamanter 

opp til jordens overflate.  

 

I landene Australia, Zaire, Botswana og i Russland finnes det mye stein med diamanter inni. Disse 

landene har store fabrikker og mange gruver for å hente ut diamanter. 

I 1822 laget en tyskeren Friedrich Mohs et system for å sjekke hardhet på mineraler. Han valgte ut 

ti ulike mineraler som er ordnet etter hardhet fra 1 til 10 Hvert mineral kan ripes av det mineralet 

som er ett trinn høyere på lista. Diamant er hardest og kan ripe alle de andre. Kvarts kan lage riper i 

alle mineraler med hardhet mindre enn 7, men kan ikke lage riper i de med hardhet større enn 7. 

Talk er det mykeste og kan ikke ripe noe.  

Dersom skolen har utstyr kan dere gjøre en hardhetstest på utvalgte mineraler. 
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Foto Mineral Hardhet Kan risses: 

 Talk 1 med fingerneglen meget lett 

 Gips 2 med fingerneglen. 

 Kalkspat 3 med en kobbermynt 

 Flusspat 4 meget lett med en lommekniv  

 Apatitt 5 med en lommekniv 

 Ortoklas 6 meget lett med en stålfil  

 Kvarts 7 med en stålfil 

 Topas 8 så vidt med en stålfil. 

 Korund 9 megt vanskelig med en stålfil 

 Diamant 10 Risser bare alle de andre. 

 

Undrespørsmål: Hvordan kan en diamantsliper klare å slipe til en diamant når den er det hardeste 

mineralet vi kjenner? 
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Mineraler brukt til teknologi. 

Kvarts  

I klokker finnes en bit av krystallet kvarts. Når denne krystallen får strøm på seg, begynner den å 

riste superfort. Klokka teller så antall ristinger og flytter viserne etter dette. På denne måten kan 

klokka gå riktig.  

 

Inni kvartsen er det to grunnstoffer, oksygen og silisium. I Norge er det en stor fabrikk som heter 

Elkem, som klarer å ta vekk oksygenet slik at det bare er silisiumet igjen. Datamaskiner over hele 

verden hadde ikke virker uten dette silisiumet. Alle brikkene som gjør at en datamaskin virker er 

laget av silisium.. Blander man silisium med olje, gummi eller plastikk, får vi noe som heter silikon. 

Har du hørt om noe som er laget av silikon?   

 

Olivin 

På Vestlandet er det utgraving av mineralet Olivin. Olivin inneholder også silisium og oksygen, 

pluss grunnstoffet magnesium. Olivin er det vanligste mineralet i jordens mantel. Olivin er veldig 

hardt og tåler høy temperatur. Dette gjør at Olivin blir brukt inni ovner, til sandblåsing og i 

produksjon av stål. 

 

Ilmenitt 

I Rogaland finnes et svært område med mineralet Ilmenitt. Ilmenitt er svart mineral som inneholder 

grunnstoffene jern, titan og oksygen. På fabrikken tar de bort jernet og ilmenitten er blitt til et hvitt 

pulver som heter Titan oksyd. Dette pulveret setter farge på alt fra husmaling, tannkrem, solkrem, 

plastikk, kaffekopper og papir. Det kan også nevnes at jernet de tok vekk, blir brukt til rensing av 

avløpsvann andre steder. Dette er et godt eksempel på at noe som egentlig skulle kastes likevel kan 

brukes. 

 

Muskovitt/ lys glimmer 

Lys glimmer tåler høy temperatur og blir brukt som isolasjon slik at vi ikke skal brenne oss. Vi 

finner mineralet muskovitt i strykejern, tennplugger, sikringer, elektriske måleinstrumenter og i 

noen lysrør. Glimmer kan også brukes i maling og i tapeter. 
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Geologiske kart 

Ved hjelp av teknologi kan forskere kartlegge hvor det finnes olje. Man vet at enkelte porøse 

bergarter eller hullete bergarter som har et lag med tett, hard bergart over seg kan inneholde olje. 

Som regel er disse porøse hullete bergartene sandstein eller oppsprukket kalkstein. Det tette taket er 

ofte skifer. Ved hjelp av teknologiske målinger og prøveboring kan forskere lage kart over hvor 

slike bergarter finnes. Slike kart gjør det lettere for oljefirmaene å bestemme seg for hvor vi skal ha 

oljeplattformer for å bore etter olje.  

Fylkessteiner. 

I Norge så har vi valgt en bergart som heter Thulitt som vår nasjonalstein. Det 

er fordi den finnes over hele Norge. Thulitt er rosa og brukes mye i smykker.  

 

I tillegg har vi en bergart som er valgt for hvert fylke. Disse steinene kalles fylkessteiner. 

 

* Norgeskart delt opp i fylker hvor hvert fylke er den bergarten som er valgt. + svalbard. 

Rundt kartet utenfor hvert fylke kan det være navn og en liten beskrivelse av hver bergart* 
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Bergarter brukt i industri. 

pukk eller grus. Malmutvinning. Odda, Syd Varanger. Kanskje dette punktet til slutt, en naturlig 

overgang til metallkapittelet for så å gå videre til magnet kapittelet. 

 

Berømte steiner. 

Kaaba. 

Dette er muslimenes hellige Kaaba. Den står i Masjid al Haram, den store moskeen i Mekka. 

Moskeen har plass til ca 600 000 mennesker. Kaabaen er 10 meter lang, 12 meter bred og 15 meter 

høy. Den berømte svarte steinen , Al-hajar al-aswad, finnes i det østre hjørnet. Det forventes at alle 

muslimer reiser dit en gang i livet. Da kalles de pilegrimer. Alle pilegrimene går syv ganger rundt 

Kaaba, før de kysser steinen. Alle muslimer i hele verden bøyer seg og ber i den retningen Mekka 

og Kaabaen ligger.  

Rosettasteinen. 

Rosettasteinen er en stor svart stein i bergarten Basalt. På steinen er det risset inn en historie med tre 

forskjellige skriftsystemer. Steinen er berømt fordi den var med på å løse gåten med å tyde 

hieroglyfer.  

Kjeragbolten. 

Ved Lysefjorden i Norge finner du Kjeragbolten. Det er en stor stein som ble kilt fast mellom to 

fjellsider under siste istid. Steinen var frosset fast i isen, og da isen smeltet, ble den store steinen kilt 

fast. Å gå ut på kjeragbolten tar pusten fra de fleste.  

Stonehenge.  

Stonehenge i Sør-England er laget av store steinsøyler på over ti tonn. Steinsøylene er av sandstein 

som er hentet på en annen kant av landet. Stonehenge ble bygget av minst 600 mann for rundt 4 800 

år siden. Vi vet ikke hva Stonehenge har vært brukt til, men forskerne tror det har vært til noe 

religiøst.  

First Star of Africa. 

Verdens største diamant er festet på septeret til dronningen Elizabeth av England. Dronningen har 

også en kjempestor diamant i kronen sin. Diamanten har fått navnet Kohi-noor som betyr fjell av 

lys. Både septeret og kronen er i Tower of London 
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Uluru, Det røde fjell.  

Uluru, ellers Ayers Rock blir regnet som verdens største stein. Den ligger i Australia og er ca. 2.4 

km lang og 348 meter høy. Steinen er dekorert flere steder med hulemalerier. Disse er laget av 

Australias urbefolkning, aboriginerne.  

 

Gjøringer 

 Formingsoppgave. Lag et saltmolekyl ved hjelp av isoporkuler og fyrstikker. 

 Lag saltkrystaller – ved hjelp av borsalt, alun eller bittersalt (epsomsalt)  

 Lag sukkerkrystaller  

 Lag krystallskulpturer ved hjelp av epsomsalt, konditorfarge, vann og piperensere.  

 Klipp ut krystaller i papir og lim dem sammen til 3D figurer.  

 Legg klinkekuler inni en ramme og dytt på en kule. Hva skjer med de andre da? Forsøket viser 

gitterstrukturen på mineraler. 

 

Lag din egen papirkrystall 

 

Utstyr: Kopieringsoriginal, saks og lim 

Fremgangsmåte:  Klipp ut figuren rundt ytterkantene. Ikke klipp ut de forskjelligebitene. Alle skal 

henge sammen. Vær nøye når du klipper ut. Du må særlig være nøye ved bokstavene C, F og M.  

 

Jo penere du klipper – jo, finere blir krystallen din. Når figuren er klippet ut bretter du alle biter 

langs den sorte streken. De grå feltene er til lim og skal limes inn i krystallen. 

Begynn å brette i ett hjørne. Finn de to bokstavene som hører sammen. Ta litt lim på det grå klaffe-

feltet og lim klaff og hvit firkant sammen. Fortsett med neste bokstav. Finn samme bokstav på et 

annet felt og lim dem sammen. Fortsett slik til hele krystallen er ferdig. 

 

Lykke til! 
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Tverrfaglige oppgaver 

Avisartikkel/reportasje 

Elevene kan skrive en avisartikler om temaet jordskjelv.  

De kan være en reporter som dekker en jordskjelvkatastrofe. Her kan man ta i bruk internett eller 

utklippsarkiv på biblioteket.  

Fortelling 

Elevene lager en fantasifortelling om en hendelse de skal ha opplevd i forbindelse med et 

jordskjelv. Her er det bare elevenes egen fantasi og kreativitet som setter grenser for historiens 

utfall. 

Visuell undervisning 

Bruk av video og bilder er med på å forsterke den undervisningen vi gir. Slike visuelle virkemidler 

kan være en ny form for undervisning både hos lærer og elev. Det er viktig at elevene får se både 

vitenskapelig videoer, og realistiske videoer jordskjelvkatastrofer. Slik vil elevene få belyst saken 

fra flere vinkler.  

 

I tillegg kan bruk av nye teknikker gjøre undervisningen spennende. Vi nevner: 

Flash Små tegnefilmer 

Fotografering med digitalt kamera.  

Power Point Lage foredrag på PC 

Hjemmeside og Internett. Publisere elevenes arbeider. 

Exell regneark, tabeller og grafer 

Paint shop /Adobe bildemanipulering. 
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