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Undervisningstilbudet
«SPOR - På sporet av fortidens klima»

I forbindelse med Polarårprosjektet SciencePub er det utarbeidet et eksperimentbasert 

undervisningsopplegg omkring naturlige klimaendringer etter oppdrag fra Norges Geologiske 

Undersøkelse (NGU). 

SciencePub har som mål å øke

kunnskapen om prosessene som

skjer i mellomistider og i

istider. Basert på dette skal de

rekonstruere variasjonene som

har vært i fortidens klima, og

endringene i det fysiske miljøet

den siste mellomistid og istid,

det vil si de siste ca. 130 000 år.

Samtidig er målet å forstå

hvordan dette har påvirket

innvandringen og bosettingen av de første menneskene i regionen (ngu.no/sciencepub/norsk).  

Målet med undervisningsopplegget «SPOR – På sporet av fortidens klima» er å 

vise elevene at klimaet på jorden endrer seg naturlig, samt hvorfor det gjør det. 

Ved å gjennomføre ulike praktiske oppgaver vil elevene finne geologiske spor etter

planetens tidligere klima, samt kunne gjøre beregninger for hva som vil komme til 

å skje med klimaet i framtiden.

Vi har i dag mange instrumenter for å registrere været, og meteorologiske instrumenter har 

systematisk blitt brukt til værmåling i 300 år. Vi vet derfor mye om klimaet på jorden i denne 

perioden. Men hva vet vi imidlertid om klimaet på planeten vår før denne tiden? Kan en finne 

spor i naturen fra tidligere klima? Svaret er ja. Klimaet legger igjen spor i naturen og disse 

sporene viser at klimaet på jorden har endret seg – og er i stadig endring. Klimaet har endret seg

gjennom hele planetens historie, også før vi mennesker kom på banen. Det er viktig å kartlegge 

klodens naturlige klimaendringer og hvorfor disse opptrer, fordi det er nødvendig i arbeidet 

med å forutsi framtidens klima. 

Målgruppen for «SPOR» er 5. - 10. trinn i grunnskolen, men undervisningsopplegget kan også 

tilbys videregående skole.



 «SPOR» tilfredsstiller en rekke 

kompetansemål i Kunnskapsløftet:

Elevene skal:

• bruke digitale 
hjelpemidler og 
naturfaglig utstyr ved
eksperimentelt arbeid 
og feltarbeid 
(naturfag, 
kompetansemål etter 
7. trinn)

• beskrive en modell for 
solsystemet og 
hvordan denne kan 

forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas 
bevegelse over himmelen (naturfag, kompetansemål etter 7. trinn)

• registrere og ordne spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde 
å seie for danning av landskap og heile landet (samfunnsfag, kompetansemål 
etter 7. trinn)
 

• forklare hovedtrekk i teorier om hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp 
gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene (naturfag, kompetansemål etter 
10. trinn)

• gjør greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og 
forklar sammenhengen mellom faktorene (naturfag, kompetansemål etter 10. 
trinn)

• forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og 
forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i 
naturvitenskapen (Forskerspiren, naturfag, kompetansemål etter 10. trinn)

• fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, 
bevegelser i luftmassene, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon, og drøfte 
sammenhengen mellom natur og samfunn (samfunnsfag, kompetansemål etter 
10. trinn)

• beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet (samfunnsfag, 
kompetansemål etter 10. trinn)

• forklare korleis indre og ytre krefter formar landskap, og kjenne att typiske 
landformer i Noreg (geografi, kompetansemål etter vg1/vg2)

• gjere greie for globale hav- og luftstraumar og forklare kva dei har å seie for 
klimaet (geografi, kompetansemål etter vg1/vg2) 

• gjere greie for forhold som bestemmer vêr- og klimatilhøva i Noreg (geografi, 
kompetansemål etter vg1/vg2)



Beskrivelse av undervisningstilbudet

Undervisningstilbudet omhandler naturlige klimaendringer med fokus på hvordan klimaet i 

Norden har endret seg de siste 130 000 årene. Elevene skal få en forståelse for at klimaet alltid 

har endret seg, også før vi har fått endringer i klimaet på

grunn av menneskelig aktivitet. Elevene skal også få innsikt i

hvordan forskere jobber for å finne ut hvordan klimaet har

vært for mange tusen år siden, og hvorfor det er viktig å

kartlegge tidligere klimaendringer for å forutsi framtidens

klima. Undervisningsopplegget varer i totalt 90 minutter, og

det er mulig å kjøre det for 30 elever samtidig. For flere enn

15 elever må det benyttes 2 pedagoger.

Havsirkulasjon 

Havsirkulasjon har en betydning for klimaet. I Norge har vi

en langt høyere temperatur enn andre land på våre

breddegrader på grunn av havstrømmer som tar med seg

varmt vann forbi norskekysten. Dersom disse havstrømmene

endrer retning eller blir svekket, vil det gi en betydelig

endring i det norske klimaet. Et av eksperimentene i «SPOR» viser hvordan havsirkulasjon 

fungerer og elevene vil få anledning til å påvirke havstrømmene ved tilsetting av ferskvann til 

systemet. 

Havsirkulasjoneksperimentet blir vist i et akvarium som er skilt i Grønlands-, Islands- og 

Norskehavet (det såkalte GIN-havet) og Atlanterhavet. De to havene blir så skilt ved hjelp av en 

modell av Atlanterhavsryggen. Den minste delen 

av akvariet – GIN-havet – kjøles så ned med 

isposer, og Atlanterhavet varmes opp med en 

akvarievarmer. Når den ene delen av akvariet 

varmes opp og den andre delen kjøles ned, vil det 

bli en sirkulasjon i akvariet. Siden dette normalt 

ikke er synlig, tilsetter vi farge i de ulike delene av 

akvariet og sirkulasjonen vil vises. Hovedpoenget 

med eksperimentet er å vise hvordan 



havsirkulasjon fungerer med et utgangspunkt i Golfstrømmen.

Et sidepoeng er å vise forskernes teorier om hva som vil skje med

havsirkulasjonen dersom Grønland smelter. 

På sporet av fortidens havstrømmer

Da istiden var på sitt høyeste nådde mange breer og iskapper

helt ut i havet. Isfjellene kalvet fra breene og førte sand og grus

fra landområdene til havet. Etter hvert som isfjellene smeltet i

havet falt sanden og grusen ned på havbunnen. Slik etterlater

isfjell spor etter seg, også etter havstrømmer. Ved å studere utbredelsen av sand og grus på 

havbunnen kan vi fastslå hvor isfjell har passert i fortiden. Dersom vi kan bestemme hvor 

sanden og grusen kommer fra, kan vi også bestemme strømretningen for overflatevannet. Ved å 

fastslå hvilken retning havstrømmene hadde i fortiden, kan man også anslå klimaet for 

perioden. 

Elevene skal i dette eksperimentet sjøsette isfjell og følge 

deres vei. Isfjellet har sand og stein i seg slik at det lages 

et mønster på havbunnen. Elevene skal så finne ut 

hvilken retning havstrømmen har i «deres hav» og 

sammenligne denne med dagens havstrømmer. 

Analyse av kjerneprøver

En viktig del av forskningsarbeidet for å finne ut hvordan klimaet

har vært er analyser av kjerneprøver av is, prøver fra land og

havbunnen. Her ser man etter klimaindikatorer som oksygen- og

karbondioksid-nivå, pollenkorn og mikrofossiler. Utfra

artssammensetningen av eksempelvis mikrofossiler i prøver fra

havbunnen, kan en også si noe om temperaturer i fortiden. 

På «SPOR» skal elevene undersøke ulike kjerneprøver for å finne

ut hvordan temperaturen har endret seg under siste istid. Elevene



skal se etter spor fra planter og dyr ved bruk av stereoluper og med utgangspunkt i resultatet av 

analysen skal de lage en temperaturkurve for de siste 130 000 år. 

Skurestriper  

Når en isbre beveger seg over

landskapet setter den spor

etter seg. De fastfrosne

steinene presses mot fjellet

og lager langstrakte furer

som kalles skurestriper. 

På en skurestripemodell får

elevene lage skurestriper ved

at de beveger en modell av en isbre over en steinhelle. Dette er spor elevene selv kan finne på 

fjell i sitt eget nærområde. 

Morener 

Når isbreen beveger seg i landskapet brekker den løs biter

av fjell og disse fryser fast i breen. Når isbreen smelter, vil

løsmassene bli igjen som blant annet morenerygger i



landskapet. Morene-rygger er spor av tidligere isbreer og disse kan elevene finne i sitt 

nærområde dersom de studerer geologiske kart. 

Vedlagt undervisningsmateriell

Til undervisningstilbudet følger det med følgende undervisningsmateriell: 

– Forarbeid til elevene
– Etterarbeid til elevene
– Geologisk rapport 
– Lærerveiledning med veiledning til for- og etterarbeid, samt en faglig veiledning 
– En bildepresentasjon av ulike spor av tidligere klima

«SPOR» er utarbeidet av NGU, Vitensenteret i Trondheim, Nordnorsk vitensenter, Universitetet

i Tromsø, VilVite og Bergen Museum. Vitensenteret i Trondheim har vært prosjekt- og 

produksjonsansvarlige. 

Tekniske spesifikasjoner/pris

«SPOR» kommer pakket på Europaller, og tar totalt opp 5 m2 gulvplass under frakt. Rommet 

der utstillingen skal stå må ikke være mindre enn 80 m2. Vitensenteret i Trondheim stiller med 

tekniker og pedagog til oppmontering og nødvendig opplæring i bruk av utstillingen (reise og 

opphold betales av leietaker). Leie av «SPOR» koster kr. 10 000,- pr. måned for medlemmer av 

Foreningen norske vitensentre (FNV). Andre bes ta kontakt for pristilbud.

Kontakt:
Atle Kjærvik

Vitensenteret i Trondheim
www.viten.ntnu.no

Tlf: 73 59 61 24
e-post: a  tle.kjarvik  @viten.ntnu.no  

mailto:atle.kjarvik@viten.ntnu.no


Oppdragsgiver: 

Norges Geologiske Undersøkelse 
SciencePub 

Teknisk produsent:
Vitensenteret i Trondheim

Prosjektleder: Lene Naustdal
Designer og teknisk ansvarlig: Sivert Mo Lundstrøm

Tekniker: Steinar Løkken Olsen
Grafisk design: Uredd, Gaute Busch

Prosjektgruppe: 
Eiliv A. Larsen, NGU og leder for SciencePub

Gudmund Løvø, NGU
Brit Lena E. F. Rubensdotter, NGU

Simon Pind Jessen, Inst. for geologi, Universitetet i Tromsø
Steffen Aagaard Sørensen, Inst. for geologi, Universitetet i Tromsø

Katarzyna Zamelczyk, Inst. for geologi, Universitetet i Tromsø
Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter 

Anna Trøite Sandven, VilVite 
Nils Petter Hauan, VilVite 

Øystein J. Jansen, Bergen Museum
Eli Kristine Økland Hausken, Bergen Museum

Atle Kjærvik, Vitensenteret i Trondheim
Sivert Mo Lundstrøm, Vitensenteret i Trondheim

Lene Naustdal, Vitensenteret i Trondheim
Steinar Løkken Olsen, Vitensenteret i Trondheim


	Beskrivelse av undervisningstilbudet
	Havsirkulasjon
	På sporet av fortidens havstrømmer
	Analyse av kjerneprøver
	Skurestriper
	Morener
	Vedlagt undervisningsmateriell
	Tekniske spesifikasjoner/pris


