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1 Inledning
1.1 Målet med undersökningen
Syftet med min avhandling är att undersöka vilka geomorfologiska formationer som är
lämpliga som undervisningsobjekt för gymnasierna i landskapet Nylands västra
(kommunerna Hangö och Raseborg) och östra delar (kommunerna Sibbo, Borgå och
Lovisa). Med geomorfologiska formationer menar jag istidsformationer så som
jättegrytor, flyttblock, åsar m.fl. Jag vill även jämföra områdena sinsemellan för att se
vilka teoriavsnitt i gymnasiets läroböcker som kan konkretiseras med fältundervisning i
respektive område samt vilka formationer som endast blir behandlade teoretiskt pga. att
dylika geomorfologiska formationer inte existerar i området. Jag framför även en
jämförande aspekt mellan fältundervisning inom geografi- och biologiundervisningen
som tidigare studier lägger fram. Slutligen kommer jag att göra arbetsuppgifter samt
material för efterbehandling av dessa som lärarna kan använda i klass och under
exkursionerna.

Jag har valt kommunerna utifrån kriteriet att kommunen har ett svenskspråkigt
gymnasium samt är geomorfologiskt intressant (analys gjord över kartan Suomen
pinnanmuodot Tikkanen 1994). Undervisningsobjekten väljs även på basis av
gymnasielitteraturen för den naturgeografiska grundkursen "Den blå planeten". Den
naturgeografiska aspekten av arbetet består av en allmän geomorfologisk analys av
områdena.

För att det ska vara möjligt för lärarna att undervisa ute i terrängen, är målet med denna
studie att hitta undervisningsobjekt i gymnasiernas närområden. Terrängundervisningen
ska naturligtvis utgå från de mål som finns uppställda i läroplanen. I de flesta
kommuner är de geomorfologiska formationerna utspridda på olika håll i kommunen
medan skolorna är koncentrerade till stadskärnorna eller tätorterna. I många kommuner
är dessutom möjligheterna till relevant kollektivtrafik små vilket betyder att
geografilärarna måste organisera särskilda transporter för att kunna nå de intressanta
objekten.
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Forskningsfrågorna för avhandlingen är därmed:
1) Vilka intressanta geomorfologiska formationer kan hittas i området?
2) På vilket sätt kunde geografi- och biologilärarna i området utnyttja dessa
geomorfologiska formationer i geografi undervisningen?
3) Vilka geomorfologiska formationer blir i de olika områdena endast behandlade
teoretiskt pga. att dessa inte finns att tillgå i terrängen?

1.2 Bakgrund till undersökningen
Jag blev intresserad av att göra en undersökning i detta ämne efter diskussioner i
ämnesdidaktik med mina handledare (handledare Irmeli Palmberg och Tom Wikman) i
geografi och biologi, samt genom samtal med ett par ämneslärare (Tiina Vuorinen och
Petra Willamo), i de gymnasier och grundskolor jag utfört min praktik i.

Under dessa diskussioner konstaterades det flera gånger att en utökning av
fältundervisning skulle vara bra. Det skulle också ge eleverna ett mervärde att få
komma ut i naturen och se t.ex. geomorfologiska formationer, istället för att bara läsa
om dem i textboken. Jag minns från min egen skolgång att vi inte gjorde några
fältexkursioner alls, detta trots att jag gått i grundskola på landsbygden, där naturen
ändå är relativt nära och lätt att nå. De första fältundersökningar jag varit med om, är
kurser i biologi t.ex. växtartkännedom och i geografi t.ex. geografins fältkurs i Lampis.

Lärarna ansåg att orsakerna till att fältexkursioner inte görs var att de inte vet var det
finns undervisningsobjekt i skolans närmiljö. Utöver det här betyder en exkursion
massor med extra arbete för läraren t.ex. att be om lov från rektorn respektive
föräldrarna, samt att skapa det material som eleverna ska använda sig av i terrängen
(Bland et al. 1996: 167). Det är inget nytt fenomen att exkursioner kräver mera
förberedelser. Därför hålls fortbildningsdagar för lärare om på vilket sätt de kunde
använda

utomhuspedagogik

i

sin

undervisning.

I

ämnesdidaktiken

för

ämneslärarstuderande i geografi och biologi uppmuntras studerande att pröva på
utomhuspedagogik.

Också Aartolahti (1998: 53) påpekar att undervisning i naturvetenskaper vore bäst om
den kunde ske ute i terrängen. Som ovan nämnts, är detta inte alltid möjligt att
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genomföra men klassrumsundervisningen kunde kompletteras med några välplanerade
fältutflykter under vilka man kunde repetera det som behandlats under lektionstid samt
se studieobjekten i naturen. I läroplanen står det också att: "meningen med geografi
undervisningen är att studerande skall bli medvetna om växelverkan mellan naturen och
den mänskliga verksamheten på jorden samt se världen som en föränderlig och
kulturellt flerformig livsmiljö" (Utbildningsstyrelsen 2003: 140).

För tillfället existerar det två konkurrerande läroböcker, Ervasti et al. (2005) "Den blå
planeten" och Kakko et al. (2010) "Den blå planeten"1. Båda är läroböcker för
gymnasiet, kurs ett i geografi, och behandlar bl.a. geomorfologiska formationer i
Finland. Båda uppger sig även följa också läroplanens grunder, vilket därmed betyder
att den teoretiska undervisningen i geografi i kurs ett torde fungera på ett rätt likartat
sätt i de olika gymnasierna i Finland. Men om man inkluderar fältundervisning uppstår
det skillnader i undervisningen på basis av i vilka områden gymnasierna är belägna pga.
områdena

har

påverkats

på

olika

sätt

av

den

senaste

nedisnings-

och

issmältningsperioden och därför är förutsättningarna för utomhusundervisning i
geografin olika för skolorna.

1

Böckerna har samma namn men utgivna på olika förlag; f.d. Söderströms och Schildts förlag
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2 Terrängundervisning inom geografi
Med begreppet terrängundervisning (fin: maasto-opetus) syftar jag på den undervisning
som sker utomhus till exempel i form av exkursioner. Inom biologin menar man med
terrängundervisning

all

den

aktivitet

som

sker

utanför

klassrummet.

Terrängundervisningen är en del av fältundervisningen (fin: kenttäopetus) dit även
lägerskolor, utflykter och studiebesök hör (Uitto 2005: 124). Paraplybegreppet för dessa
två huvudtermer är utomhuspedagogik.
Utomhuspedagogik är enligt Eriksson et al. (2007: 108) ett förhållningssätt som syftar
till lärande som sker i växelverkan mellan elevens upplevelser och hans eller hennes
reflektioner som grundar på egna erfarenheter i en utomhusmiljö. Utomhuspedagogik
kan därmed ses som ett tvärvetenskapligt, pedagogik och geografi, forsknings- och
utbildningsområde som bland annat innebär:


att lärandets rum även flyttas till samhällsliv, natur- och kulturlandskap



att växelspel mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas



att platsen för lärande lyfts fram

Geografi utan praktiskt arbete i fält är som vetenskap utan experiment; fältet är
geografernas laboratorium där människor direkt kommer i kontakt med landskap,
platser, människor och frågeställningar och där de kan lära sig samt utöva geografiska
kunskaper i en riktig omgivning (Bland et al. 1996: 165). Bland et al. (1996) definierar
egentligen tre olika nivåer av undervisning som kan ske utomhus: 1) fältundervisning,
2) fältundersökning och 3) fältupptäckter (tabell 1). Det som skiljer dessa nivåer från
Tabell 1. Tre vanliga sätt för lärare att bemöta fältundersökningar (modifierad av Bland et al. 1996):

Aktivitet

Titta och se

Undersökande

Forskningsbaserad

Typ av
aktivitet

Guidad tur
Tala och titta
Fältundervisning

Fältundersökning
Undersökning
Testa modeller
Äkta

Fältupptäckter
Testande av hypoteser
Problemlösning
Tillämpad

Aktiv
Elevcentrerad lärarledd
Metodologisk
Systematisk
Kvalitativ och
kvantitativ
Test orienterad
Deltagande
Aktivitetsbaserad

Interaktiv
Utvärderande
Elevcentrerad elevledd
Förklarande
Kvalitativ och
kvantitativ
Slutsats orienterad
Helt deltagande
Upptäcktsbaserad

Passiv
Lärarcentrerad
Specifik
Typiska drag Kvalitativ
Observations orienterad
Informationsbaserad
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varandra är hur aktiva eleverna är under lärandeprocessen. Fältundervisningen hör till
det som Bland et al. (1996: 165) kallar för "Titta och se" vilket i praktiken betyder att
nivån är lärarcentrerad och elevernas roll är passiv då eleverna endast gör observationer.
Inom denna nivå är eleverna alltså passiva och tar emot info från läraren. I
fältundersökningar, å andra sidan, är elevens roll lite mera aktiv än den föregående,
eftersom läraren fungerar mer som handledare än som auktoritet eller lärare. Den tredje
nivån dvs. fältupptäckterna är den nivå där eleverna är som mest självständiga och
engagerade när det gäller lärandet jämfört med de tidigare nivåerna. De ställer hypoteser
som de kan testa och drar slutsatser av det de testat. Balderstone (2002) redogör för en
studie där det framgår att det eleverna potentiellt kunde lära sig från fältarbete ofta går
förlorat då undersökningsplatserna och hypoteserna är färdiguppställda av läraren
istället för att eleverna själva får resonera sig fram till vad och hur de vill undersöka sin
omgivning. Detta betyder att undersökningar där man testar hypoteser är bättre för att
öka elevernas konceptuella förståelse av att processera data än vad vanliga
fältupplevelser är (Balderstone 2002: 106). I de fall som läraren går ut med eleverna är
det främst frågan om nivån fältundervisning. Detta beror på tidigare nämnda faktorer
dvs. tidbrist, extra arbete att förbereda undervisningen etc. Det är dock inte någon
självklarhet att undervisningen måste ske i ett klassrum, trots att dagens undervisning
gör det. Styrdokument, så som läroplaner och kursplaner, vill möjligöra ett mer
verklighetsbaserat lärande vilket i praktiken innebär mera terrängbaserad undervisning
(Eriksson et al. 2007: 13).

Boyle et al. (2007: 300, 302) lyfter i sin artikel fram att lärare anser att fältundervisning
är en effektiv och trevlig undervisningsmetod och att det skapar motivation och väcker
intresse för ämnet då de studerande får komma ut på fältet och göra något praktiskt.
Däremot finns det få heltäckande empiriska studier som skulle påvisa att de studerande
verkligen anser att fältundervisning är en positiv upplevelse och att det skulle väcka
mera intresse för ämnet. För att kontrollera vad studerande verkligen tycker genomförde
Boyle et al. (2007: 314) en undersökning där 365 studerande som deltog i
fältundervisning

intervjuades.

Majoriteten

av

de

studerande

som

deltog

i

fältundervisning sade att de hade positiva attityder till fältundervisning före fältdagarna
utfördes. Majoriteten ansåg även efter fältdagarna att fältundervisningen hade varit till
nytta för dem och varit roliga då de fick lära känna sina kurskamrater och lärare. Trots
lärares och studerandes positiva attityder till fältundervisning utförs utomhuspedagogik
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sällan i skolor runt om i världen.

Undersökande lärande kan anses vara en uppfostringsfilosofi (Utbildningsstyrelsen
2010a) som blivit allt mera populär som motvikt till den konstruktiva inlärningsteorin
som råder i våra klassrum. Den undersökande pedagogiken innebär att den lärande
individen själv tar ett aktivt förhållningssätt till kunskapen (Kumpulainen et al. 2009:
93). Undervisningen skall därmed omorganiseras så att målet med inlärning blir att
eleverna skall förstå olika fenomen genom problemlösning och genom att eleverna
medvetet skall fundera på sin egen förhandsuppfattning (Utbildningsstyrelsen 2010a).
Man har inte ansett att elevernas egna förhandsuppfattningar är kunskap utan den
traditionella synen på kunskap är att teoretisk kunskap är överordnad praktisk eller tyst
kunskap. Med tyst kunskap menas en sådan kunskap som inte kan beskrivas utan den
måste upplevas. Det är sådan kunskap som man inte är medveten om att man besitter
(Eriksson et al. 2007: 107, 109). Den studerande skall därmed inte vara en passiv
mottagare utan skall själv kunna påverka innehållet t.ex. problemställningarna och få
producera

kunskapen

egenhändigt

och

därmed

också

fundera

på

sina

förhandsuppfattningar (Kumpulainen et al. 2009: 93).

2.1 Utmaningar med terrängundervisning
Som

redan

nämnts

förekommer

det

en

del

utmaningar

i

ordnandet

av

terrängundervisning/fältarbete. Det kanske mest väsentliga hindret för att genomföra
terrängundervisning

inom

geografi

är

att

dagens

läroplan

inte

kräver

terrängundervisning i geografi. Kurjenluoma och Korkiakoski (2006) lyfter fram i sin
studie att läroplanen för geografi inte har terrängundervisning som ett mål i
kursbeskrivningarna vilket biologiundervisningen har. I läroplanen för gymnasiets
biologiundervisning står det tydligt att eleverna skall "...kunna planera och genomföra
en liten undersökning om miljöns tillstånd och presentera resultaten av den..."
(Utbildningsstyrelsen 2003: 135). I läroplanen för geografi finns det dock möjligheter
att koppla in terrängundervisning ifall man så vill i och med att geografins centrala
innehåll bl.a. för kurs ett är följande: "geografiskt kunskapsstoff, geografiska
forskningsmetoder och undersökningsförlopp" (Utbildningsstyrelsen 2003: 141).
Läroplanen i Finland grundar sig enligt Utbildningsstyrelsen (2010a) klart på den
konstruktiva inlärningsteorin "...där människan bygger upp sin egen tolkning av
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världen. Inlärning är lika med förändring och innebär inte enbart att kunskaperna
ökar." Detta förespråkar inte direkt utomhuspedagogik allmänt utan endast i ämnen som
direkt kopplas till natur och miljö.

I undersökningen gjord av Kurjenluoma och Korkiakoski (2006) visar att orsaken till att
fältundervisning används mindre i geografi än i biologi är det att lärarna anser att
undervisningsobjekten är svåra att nå. Kurjenluoma och Korkiakoski (2006) konstaterar
i sin undersökning att den största orsaken till att det inte görs exkursioner är tidsbrist
samt att lärarna har alltför stora klasser. Även Kastens och Liben (2010) påpekar att
trots många fördelar med fältarbete så finns det väldigt många hinder så som kostnader,
säkerhetsfrågor, otillräcklig förberedelse, bristande lärarkompetens etc.. Ytterligare
resultat i undersökningen visar att på grund av att många ämneslärare i geografi och
biologi är biologer till utbildningen har de en tendens att inte vara bekanta och bekväma
i arbetssätten i fält inom geografi vilket lärare som är geografer är. De ämneslärare som
är geografer till utbildningen är mera positivt inställda till att utföra utomhuspedagogik
inom geografiundervisningen än ämneslärare som är biologer till utbildningen
(Kurjenluoma & Korkiakoski 2006).

Helena Haanperä (2012) lyfter fram i en artikel i tidskriften Terra att föreställningarna
som lärarna har av terrängundervisning ofta är över-positiva pga. att terrängen
möjliggör förutom miljöombyte och aktiviteter, även konkreta exempel över de saker
man lyft fram i klass. Dock kan verkligenheten vara en helt annan om arbetssättet blir
alltför lärarcentrerat och för läraren för arbetsdrygt. Det som Haanperä i alla fall lyfter
upp som fördelar med terrängundervisning är variationen det skapar för eleverna i deras
annars klassrumsdominerande vardag. För en del elever kan detta leda till ökad
studiemotivation för ämnet. Det är bevisat att upplevelser och erfarenheter från en riktig
miljö påverkar inlärningen positivt.

De saker läraren presenterat för eleverna i klassen är ofta på en väldigt teoretisk och
abstrakt nivå som eleverna kan ha svårt att greppa. Eleverna ges en möjlighet att få en
mer holistisk bild av fenomenet i fråga samt lär sig se saker i en större kontext då
läraren kompletterar teorin med konkreta exempel t.ex. med en exkursion i terrängen
(Haanperä 2012: 186). Förutom de fördelar som är av direkt nytta för eleverna i
läroämnet får eleverna även sociala färdigheter av att umgås i klass/grupp i terrängen
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och tillsammans arbeta med olika uppgifter. Om upplevelserna är positiva kan även
elevernas självförtroende förstärkas (Haanperä 2012: 186─187). Samma saker som
Haanperä (2012) redogör för har Maskall och Stokes (2008) också tagit fasta på i sin
guide till fältundervisning. Maskall och Stokes (2008) förklarar inlärning med
begreppen affektiv-, kognitiv- och psykomotorisk domän. Dessa domäner har Eiss och
Harbeck, som var två amerikanska psykologer, definierat som de viktiga
komponenterna för inlärning. Inlärningen skapas då man mottar en sensorisk impuls
t.ex. från det man ser, hör eller känner, och som får fram responser från den affektiva
domänen, som i sin tur skapar interaktion mellan de psykomotoriska och kognitiva
domänerna och på så vis skapar inlärning. Då en elev får en uppgift framför sig måste
eleven vilja lösa uppgiften för att de kognitiva och psykomotoriska domänerna skall
vara involverade i inlärningen. Trots att man vetat om att den affektiva domänen spelar
en stor roll i inlärningen, har undervisningen fokuserat på den kognitiva undervisningen
detta mest pga. att det är lättare att observera de kognitiva resultaten och kontrollera
dem än det är för sådant som är baserat på känslor (Maskall & Stokes 2008: 14─15).

Ett sätt som den affektiva domänen, som fungerar som nyckel för inlärningen, förstärker
de kognitiva resultaten är genom att påverka om eleven använder djup- eller ytinlärning
för att motta information. Djupinlärning är förknippat med högre kognitiva egenskaper
så som analysering, tolkning och utvärdering av fakta. Ytinlärning förknippas med
memorering av fakta och återkallning av detta på ett ytligt sätt med liten eller ingen
intention att förstå samband mellan fakta. Fältundervisning uppmuntrar till
djupinlärning genom att presentera en miljö i vilken eleverna kan koppla det inlärda
med den riktiga världen. Det här möjliggör eleverna att förstå fakta och koncept genom
integration jämfört med att endast återkalla enskild fakta utan samband. Man får dock
inte glömma att trots att fältundervisning möjliggör djupinlärning leder det inte alltid till
någon kognitiv förmån för eleverna. Den affektiva domänen påverkar också
djupinlärningen genom att höja på motivationen och få eleverna att tro på sina egna
förmågor. Enkelt uttryckt kan man säga att djupinlärning är förknippat med intresse och
ett avslappnat självförtroende och ytinlärning med osäkerhet och rädsla för att
misslyckas (Maskall & Stokes 2008: 15─17).

Det är ofta lärarens egen osäkerhet och rädsla som gör att terrängundervisningen inom
naturvetenskaperna är på ett minimum. Mycket av detta kan man undvika genom att
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planera exkursionen väl och bekanta sig med området innan man tar eleverna med sig
ut. Alltid behöver man inte ens åka någonstans utan en exkursion i skogområdet bakom
skolan eller självaste skolgården kan vara tillräcklig för att väcka intresse och
nyfikenhet i eleverna. Stora klasser är problematiska då eleverna inte har möjlighet till
arbetsro eller arbetsredskap. Detta kan man undvika genom att göra fältexkursioner ofta
så att arbetssätten blir bekanta för eleverna och inte fungerar som störande faktor för
elevernas koncentration (Haanperä 2012: 187).

2.2 Planering av fältundervisning
Planering av fältundervisning innehåller flera moment som gör att lärarens arbete inför
en utomhusdag är mera arbetsdrygt än att planera en vanlig lektion inomhus. Som
tidigare nämnt är det denna aspekt som gör att en del lärare tvekar inför att gå på
exkursion med eleverna utanför klassrummets fyra väggar. Men om man planerar
exkursionen/exkursionerna noggrant och funderar på alla moment av undervisningen så
blir arbetet lättare i längden - då både eleverna och läraren blir bekväma i arbetssätten.
Utbildningsstyrelsen (2010b) har gett ut tips för lärare inför terrängundervisning och
Royal Geograpical Society (2013) i Storbritannien har också instruktioner och färdiga
övningar man kan använda utomhus. Två lärare vid Plymouths universitet i USA har
gett ut en hel guide för hur man planerar en effektiv fältundervisning för miljöämnen
och naturvetenskaper (Maskall & Stokes 2008). I denna guide presenterar de varför man
bör göra fältarbete och vilka aspekter man bör beakta vid planeringen och under
fältarbetet. Figur 1 är ett sammandrag över planeringsaspekterna som lärarna borde
beakta vid planeringen.
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mål
postfältaktiviteter

fältaktiviteter
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fältundervisning
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stil, längd
undervisningsobjekt och
platser

Figur 1. Planering av fältundervisning (Maskall & Stokes 2008: 3).
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3 Geomorfologiska formationer
Man kan skilja mellan olika ytformationer på basen av hur de har bildats det vill säga
enligt genesen. På detta vis skiljer man mellan glacigena (av glaciäris skapade) och
glacifluviala (av glaciärfloderna skapade) formationer (Aartolahti & Tikkanen 2011: 9).

3.1 Glacialperiod
Den senaste nedisningen i Nordeuropa började ca 100 000 år sedan. Det som man i
vanligt tal kallar "istiden" var egentligen ingen enhetlig istid, glacialperiod. I det forna
Skandinaviska glaciärområdes sydkant kan man se tecken vilka tyder på att den senaste
istiden

bestod

av

flera

skeden:

glacialperioder,

interglacialperioder

samt

interstadialskeden. Glacialperioden är det skede då nedisningen sker. Mellan de olika
glacialperioderna fanns det varma interglacialperioder dvs. perioder då isen minskade
märkbart eller smalt bort helt och hållet. Det har även funnits varmare perioder under
själva glacialperioden som gjort att nedisningen endast stått stilla eller dragit sig något
tillbaka. Dessa perioder kallas för interstadialskeden. I Tyskland har man till exempel
kunnat urskilja tre olika glacialperioder och två interglacialskeden. Glacialperioderna är
ofta långa. ~100 000 år, och följer ofta på varandra med 100 000−200 000 års
mellanrum. Interglacialperioderna är däremot korta ~10 000 år (Aartolahti & Tikkanen
2011: 55). Det nedisade området i Skandinavien var som störst under Saale perioden,
under Weichsel var isen lite mindre utbredd (Rankama 1964: 249). Weichsel-istiden
kan indelas i tre skeden; tidig Weichsel (115 000─75 000 år BP), mellan Weichsel (75
000─25 000 år BP) och sen Weichsel 25 000─10 000 år BP) (Andersen & Pedersen
1998: 33). I Finland har man hittat spår av ett interstadialskede, 65 000 år sedan, det så
kallade Nordbotten (fin: Peräpohjola), under vilket Nordbotten och delar av Lappland
blev isfria. Efter denna period expanderade isen på nytt och nådde sin största utbredning
20 000─18 000 år sedan (Aartolahti & Tikkanen 2011: 55).

Mekanismerna bakom isens rörelse känner man inte riktig till men det har presenterats
ett flertal olika hypoteser. En av hypoteserna är den s.k. plasticitetshypotesen som fått
mest understöd pga. de teoretiska uträkningarna samt observationer som gjorts på
glaciärer. Hypotesen går ut på att isen blir plastisk, då den där 50−70 m tjock, och rör
sig som en funktion av tryck. Dock har detta kritiserats pga. man funnit att isen inte rör
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sig enbart som en funktion av trycket utan förändringen påverkas också av skapandet av
smältvatten, luftmängden i isen och friktionen i bottnen av isen. Friktionen skulle det
facto göra isen nästan helt orörlig i bottnen och detta står i konflikt med att isen har nött
ner sitt underlag (Aario 1966: 251─252; Aartolahti & Tikkanen 2011: 57).

En annan hypotes som är en modifikation av plasticitetshypotesen är rotationshypotesen
som förkastar kritiken om att underlaget har varit jämnt under isen och påpekar att det
alltid har förekommit ojämnheter i underlaget som skapar förändringar i isens
rörelsesätt. I glaciären är isens rörelse enligt denna uppfattning en långsam rotation runt
vågrät axel på samma sätt som jordskred sker på lermarker. Observationer i Schweiz
och Norge understöder denna hypotes vilken bättre än de övriga antaganden förklarar
glaciärens bottenerosion (Aario 1966: 252).

Glaciärer rör sig också på olika sätt beroende på sin temperatur. Man indelar glaciärer i
varma och kalla där isens i den förra är vid trycksmältpunkten och i den senare under
trycksmältpunkten. En glaciär behöver dock inte vara antingen av den ena eller andra
typen utan det kan förekomma båda varm och kall is inom en glaciär. En mer noggrann
och eventuellt mer nyttig indelning är mellan varmbottnade, som har ett basalt lager vid
trycksmältpunkten, och kallbottnade glaciärer med ett basalt lager, vars temperatur är
under trycksmältpunkten (Huggett 2003: 211).

Fördelningen av varm och kall is inuti en kontinental ismassa styrs av flertalet olika
faktorer vilket inkluderar klimatförhållanden som råder under glacialperioden. Det som
påverkar ifall den basala temperaturen är vid trycksmältpunkten eller inte beror på ett
par faktorer: 1) tjockleken på glaciären, 2) ackumulationshastigheten och 3) hur mycket
ismassan rör på sig vilket bestämmer hur mycket friktionsvärme det skapas (Sollid &
Sörbel 1994: 31).

Formationer som bildats till följd av att isen framskrider:

Flyttblock: Enorma stenar som funnits begravda i glaciären har blivit kvar på det ställe
där isen smält eller endast som lösa block som transporterats med i isens rörelseriktning
(Aartolahti & Tikkanen 2011: 101).
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Rundhäll: Upphöjningar i berggrunden, som av
isen slipats ner till strömlinjeformade rundhällar
vars runda sida, proximala sida, visar varifrån
isen kom och den skrovliga, distala sidan, vartåt
isen var på väg. På den proximala sidan

Nationellt värdefull
drumlin
Drumlinfält

(stötsidan) kan man se nötningstecken av
exarationen,

så

som

rännor,

skåror,

och

skärformade brott vilka visar att moränen har
nött ner underlaget då den transporterats inuti
isen (Rankama 1964: 254).

Drumliner: Består oftast av bottenmorän och är
i

isens

rörelseriktning

långa

och

strömlinjeformade landryggar. Det är vanligt att
drumlinens proximala del är brant. Den distala

Figur 2. Nationellt betydande
drumlinområden. (Statens miljöförvaltning
2007).

delen är flack. Man skiljer även mellan
bergsdrumliner och s.k. crag- and taildrumliner. Den förra består endast av berg och den
senare har en kärna av berg och en svans av morän (Tikkanen 2002: 88). Det har
förekommit flera olika teorier om hur drumliner har uppstått. En del anser att drumliner
är erosionsformer eller ackumulationsformer. Andra anser at det är en blandning av de
två föregående vilket är den mest accepterade teorin just nu. I en drumlins struktur finns
nämligen drag av årlig erosion men ackumulationen av material är det dominerande
draget. Man vet i alla fall att drumlinerna har skapats i subglaciala förhållanden av
bottenmorän. Enligt en teori har det skett en spiralliknande rörelse, i motsatt riktning än
isens huvudsakliga rörelseriktning, i moränen inuti och på bottnen. Denna process har
skett under isens tillbakadragning då isen har rört sig olika snabbt på olika platser och
därmed eroderat en del områden medan andra har ackumulerat material. Moränen har då
flyttats framåt med den mera snabbrörande isen och sedan har spiralrörelsen, som
skapats mellan den snabba zonen och långsamma zonen av is, fört moränen till den
långsamt rörande isen. En annan teori föreslår att det t.ex. vid en rundhäll har bildats en
ihålighet på den distala sidan. I denna ihålighet har morän kunnat ackumuleras pga. där
har varit ett tryckminimum (Aartolahti & Tikkanen 2011: 79─80). Se figur 2 för
drumlinernas utbredning i Finland.

14

3.2 Deglaciation
Deglaciationen innebär att inlandsisen försvinner. I Finland skedde detta till stor del
genom smältning men en del av isen försvann också genom att isen kalvade, precis så
som dagens glaciärer ex. på Antarktis gör. Enskilda randbildningar visar bäst på vilket
sätt iskanten har rört sig i ett område men man har också kunnat använda åsar och
drumliners riktning som hjälpmedel för att tyda på vilket sätt isen dragit sig tillbaka. Det
man fått reda på är att isens kant drog sig först till de sydliga delarna av insjöfinland s.k.
Heinolas deglaciation. Efter det här utvidgade isen sig igen och bildade Östersjöns och
insjöfinlands istungor. Det skapades också liknande istungor i de östra och norra delarna
av vårt land. Det är de istungor som funnits i södra Finland som skapat Stängselåsarna
(fin: Salpausselkä) (Aartolahti & Tikkanen 2011: 154─155).

Formationer som skapats till följd av deglaciation av inlandsisen:

Ås: Långa och i isens rörelseriktning skapade landryggar. Dessa har bildats i glaciärens
isrännor eller tunnlar och består av grus och sand (Tikkanen 2002: 91). Tidigare ansåg
man att åsar var på varandra följande deltan som skapats av det flödandet smältvattnet i
smältvattenstunnlar på bottnen av isen. Jättegrytor i samma områden bekräftade detta.
Många andra tecken så som åsarnas placering
oberoende av åsarnas lokala topografi, strukturen
på randbildningar, flodfåror på deltaytor, och
morän som blivit kvar under åsar tydde dock
mera på att åsmaterialet också transporterats av
floder som strömmade i isens övre delar och kom

Nationellt värdefull
randmorän
Randmoränfält
Randbildningsbälte

i kontakt med den moränen som fanns inne i isen
samt ytmoränen (Rankama 1964: 265).

Randbildning: Formationer som bildats vid
iskanten och som oftast är kopplade till varandra
så att större komplex bildas. Materialet de består
av är antingen morän eller glacifluvialt eller en
kombination av båda. I randbildningar hittas även
formationer så som deltan, sandurer och i

Figur 3. Nationellt betydande randmorän
områden. (Statens miljöförvaltning 2007).
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iskantens riktning kameformationer (Tikkanen 2002: 92). I Finland hittas fyra
randbildningar, de s.k. Stängselåsarna (fin: Salpausselkä) samt insjö Finlands
randbildning (figur 3).

Dödisgrop: Kan ha bildats genom att material som transporterats av smältvatten inuti
isen har avlagrats på en ishylla på ett supraglacialt område antingen som ett delta eller
som en sandur. Detta kräver dock att materialet som skall ackumuleras måste ha
transporterats i vatten som flödat i en supraglacial fåra eller i en englacialtunnel. Ett
annat alternativ är att ett isblock har begravts i sand eller morän ur vilket isen senare
smälter bort och kvar blir en negativ formation på ytan, en dödisgrop (Tikkanen 2002:
92; Aartolahti & Tikkanen 2011: 139).

Jättegrytor: En del forskare har antagit att jättegrytorna uppkommit genom s.k.
kavitation. Denna uppkommer när strömhastigheten hos mycket snabbt rinnande vatten,
över 14─16 m/s, tvärt minskar, genom att kanalen vidgar sig. I det hastigt rinnande
vattnet bildar de i vattnet lösta gaserna bubblor. Dessa gasbubblor kollapsar, när
strömhastigheten sjunker under den kritiska gränsen 14─16 m/s. Om detta sker intill en
hällyta utövas ett ansenligt mekaniskt tryck eller slag som kan få hällen att brista.
Sådana subglaciala strömkanaler kan ha existerat under en tid, som är tillräckligt lång
för att en ansats form till jättegrytor, ursvarvningar och rännor skall ha hunnit bildas och
för att strömvirvlar med hjälp av löparstenar och grus skall kunna fortsätta urgröpningen
(Nordiska ministerrådet 1984: 34─35). Man tror också att lokaliseringen av jättegrytor
hänger ihop med var det funnits isgrottor (Streiff-Becker 1951: 488). Vatten har sedan
runnit i dessa grottor och skapat dessa urgröpningar. En annan teori föreslår att det har
funnits en sänka i berggrunden vilket har fått till stånd en rotationserosion s.k. evorsion
(Tikkanen 2002: 97; Aartolahti & Tikkanen 2011: 107).

3.3 Östersjöns utveckling
Innan den senaste istiden, Weichsel, fanns
ett hav runt Finland det s.k. Eem-havet,
som uppenbarligen täckte de västra och
södra delarna av landet. Fennoskandien var
Figur 4. Baltiska issjöns utbredning 11600 år sedan
(GTK 2007: 15).
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vid den här tidpunkten endast en stor ö och
breda sund förband Östersjön med de
Danska sunden. Den Baltiska issjön, vars
nivå var högre än oceanerna, uppstod då
ismassorna retirerade i södra Sverige (figur
4). Vattenmassorna sträckte sig tidvis till
Ladoga. Framför kanten av inlandsisen
skapades Stängselåsarna och tack vare

Figur 5. Yoldiahavets utbredning 11300 år sedan (GTK
2007: 15).

dessas deltaytor har man kunnat fastställa den Baltiska issjöns havsnivåer. Baltiska
issjön avslutades 11 590 år sedan då issjöns yta plötsligt sjönk närmare 30 meter till
oceanernas havsnivå.

Förbindelsen till omgivande hav blev större
då inlandsisen retirerade ytterligare från
mittersta Sverige mot norr. Samtidigt rann
det in havsvatten i Östersjön vilket blev
starten på Östersjöns första havsfas. Det
här skedet har man beräknat att varade
mellan

11590─10800

och

kallas

för

Yoldiahavet (figur 5)(GTK 2007: 15;
Itämeriportaali 2013).

Figur 6. Ancylussjöns utbredning 10000 år sedan (GTK
2007: 16).

Så fort som isens tyngd minskat på landmassorna började landet höja sig. Det
avgörande var att Billings sundet höjde sig ovanom havsnivån och kapade Östersjöns
förbindelse med havet. Det här skedet för 10 800 år sedan kallas för Ancylussjön, och
vid dess början var ännu delar av Fennoskandien under is. Ancylussjöns högsta
vattennivå var för 10 000 år sedan ända tills avrinning i de Danska sunden ökade och
vattennivån hastigt sjönk (figur 6) (GTK 2007: 16).

Vid samma tidpunkt steg oceanernas havsnivå och det inledde Litorinahavets skede av
Östersjöns utveckling pga. att saltvatten från oceanerna rann in genom de Danska
sunden (figur 7). Landhöjningen var vid detta skede långsam vilket ledde till att
havsnivån i Litorinahavet steg snabbare än landet han höja sig dvs. transgression (GTK
2007: 15─16; Itämeriportaali 2013). Litorinahavets transgressioner är omdiskuterade
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pga. att olika forskare har kommit fram till
olika

resultat

transgressioner

angående
det

hur
varit

många
under

Litorinahavets epok. Tuija Jantunen (1995)
redogör i en artikel för två till sex
transgressioner under tidsintervallet 6000
B.P till 3500 B.P. De olika resultaten beror
på var provtagningarna gjorts, en del av

Figur 7. Litorinahavets utbredning 8000 år sedan
(GTK 2007: 16).

dem hade tagits i Finland och andra hade tagits från Sverige och Estland. Syftet med
Jantunens (1995) studie var att undersöka varför Litorinahavets nivå varierade under
5000─4000 B.P. Undersökningen gjordes med hjälp av skalgrusavlagringar i närheten
av Borgå på Vessö åsen (Jantunen 1995:6, 8).

Skalgrusavlagringar har i Finland hittats i kustområdena. De flesta förekomster är i
sydvästra Finland och i skärgården. Det är typiskt att avlagringarna hittas under den
högsta Litorinahavs nivån vid ett vattendjup på ett par meter. Saliniteten var betydligt
högre under den högsta Litorinahavs nivån än i nuvarande Östersjön. De flesta av
skalgrusfyndigheterna tycks vara lokaliserade på sådana ställen längs med kusten där
saliniteten varit kring 10 % eller mera. En stor del av den fauna som fanns vid den
tidpunkten krävde en högre salinitet än vad det är i dagens läge i Östersjön och därför
hittas många arter av t.ex. gastropoder endast som subfossil (endast delvis förvandlat till
fossil) längs med kusten av Finland i nuläget, vilket ger bevis för äldre havsskeden med
högre salinitet rått då skalgruset har skapats (Jantunen 1995: 6─7). I Bromarf har man
också hittat skalgrus. Det är Rekuby sandtag som ägs av Sarins grus (figur 8). Platsen
har varit hårt omstridd pga. att Sarins grus har velat få marktäktstillstånd men det har
lämnats in besvär gällande nyttjandet av området och tvisten har pågått i olika instanser
sedan 2006 (Yle 2013a). Miljö- och byggnadsnämnden godkände i september 2012
miljölovet. Den 7.2.2013 beviljades Sarins grus ett marktäktslov vilket gav rätt till att ta
ut 80 000 kubikmeter grus på ett 1,3 ha stort område. Förvaltningsdomstolen gav dock
ett beslut, pga. inlämnade besvär efter nämnden beslut år 2012, som betyder att all
verksamhet i området förbjuds tills besvären är utredda och avgjorda. För tillfället utförs
det alltså ingen verksamhet i området och platsen kan än så länge fritt besökas (Yle
2013b).
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Figur 8. I Rekuby sandtag kan man tydligt se olika lager av sand, grus och sten.
1=Sand och grus från Stängselåsen II som transporterats med inlandsisens smältvatten, 2= varvig lera, 3= Skalgrus
som färgats lila av blåmusslan, 4= Strandsand som lagrats i grunda vatten (Bilden till vänster från Skog & Snabb
2011)
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4 Forskningsområden
Nedan följer en presentation av forskningsområdena med början i västra Nyland och
med avslutning i östra Nyland (figur 9).

4.1 Hangö
Hangö är beläget på en udde som egentligen är en fortsättning på Stängselåsen I, som de
facto är en randbildning. Hangö har en totalareal på 800,15 km2 varav vattenarealen är
681,22 km2 (Lantmäteriverket 2012). Enligt miljöministeriet hittas det en jättegryta på
Parkberget (Miljöministeriet 1993) men inga andra formationer finns dokumenterade i
den utgivna publikationen trots att området tillhör en randbildning. Jordmånen i
området domineras av sand pga. att Stängselåsen I:s närvaro i området. Utöver grus
finns det grov mo (Paikkatietoikkuna 2012).

4.2 Raseborg
Raseborgs stad har en total areal på 2 354,16 km² varav vattenområden utgör 1 139,04
km² (Lantmäteriverket 2012). Enligt miljöministeriets kartläggning (Miljöministeriet
1993) hittas det jättegrytor och klotgranit inom Raseborg men Geologiska
forskningscentralens kartläggningar visar att det finns betydlig flera geomorfologiska
formationer i området (GTK 2012b, 2012c, 2012d, 2012e). Jordmånen är till en stor del
sand (till följd av Stängselåsen I & II), lera, morän, mo-mjäla blandning
(Paikkatietoikkuna 2012).

4.3 Sibbo
Sibbo har en totalareal på 695,59 km2 samt en vattenareal på 355,98 km2
(Lantmäteriverket 2012). I området hittas det tyvärr inte många formationer. I den
numera f.d. sydvästra delen av Sibbo finns det flera formationer som skulle kunna
Lovisa
Sibbo
Raseborg

Hangö

Figur 9. Höjdförhållanden i undersökningskommunera.

Borgå
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användas men dessa faller utanför mitt undersökningsområde. Enligt jordartskartor är en
stor del av Sibbo lera med en blandning av bergsområden samt morän
(Paikkatietoikkuna 2012)

4.4 Borgå
Borgå stads areal är 2 139,19 km2 och vattenarealen är 1 474,47 km2 (Lantmäteriverket
2012). Berggrunden i Borgå består av granitiska samt granodioritiska djupbergarter.
Den kända rapakivigraniten representeras av det Viborgska rapakivimassivet i de östra
delarna av kommunen. I väster finns det s.k. Onas granit. I Virvik finns sällsynt
klotgranit (Miljöministeriet 1993).

Jordmånen i kommunen är en blandning av morän, lera samt mjäla. En del lermarker
hittas i ådalarna. Det finns två åspartier, som består av grus och sand, vilka sträcker sig i
nordväst-sydostlig riktning längs med Borgå å samt Illby å ut mot skärgården (Borgå
stad 2012a). Dessa två åsar är viktiga grundvattenområden för regionen (Statens
miljöförvaltning 2006).

4.5 Lovisa
Lovisa har en totalareal på 1 725,67 km2 och en vattenareal på 905,93 km2
(Lantmäteriverket 2012). På basis av jordmånskartor består stora delar av Lovisa av
lermarker och på vissa ställen även av sandområden t.ex. Kvarnåsen som går genom
centrum av Lovisa. Kvarnåsen och Malmen (i Liljendal) är två åsar som hör till de
nationellt värdefulla områdena i östra Nyland som Statens miljöförvaltning (2006)
granskat. Lovisas jordmån består av bl.a. lera, grus, morän samt mjäla bland
bergsområden (Paikkatietoikkuna 2012).
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5 Material och metoder
5.1 Fältundersökningar
Till grund för mina fältundersökningar har jag analyserat terrängkartor över de utvalda
kommunerna i Nyland. Utöver detta har jag granskat publikationer utgivna av
Miljöministeriet samt Geologiska forskningscentralen (GTK), vilka innehåller
kartläggning över moränområden som är av nationellt intresse. Många av de
formationerna som GTK kartlagt är dock inte lättillgängliga, vilket gör att de fallit
utanför min kartering trots att de är nationellt intressanta, eftersom kriterierna anger att
undervisningsobjekten skall vara lätta att nå för en undervisningsgrupp. Enskilda
undantag från detta kriterium gör jag då det är frågan om t.ex. ett skolboksexempel som
trots

svårtillgängligheten

har

ett

mervärde

som

inte

går

att

förringa.

Undervisningsobjekten är även utvalda, i mån av möjlighet, för att ge så stor variation
som möjligt inom varje kommun men även för att skapa en s.k. "landskapsrunda" med
praktexempel.

Varje undersökningsobjekt har jag fotograferat från olika vinklar samt tagit GPSkoordinaterna med en GPS-apparat för att andra personer i ett senare skede skall ha lätt
att hitta fram till objektet. Från tre platser har jag tagit jordartsprover för att kunna göra
torrsållning och morfoskopi (formanalys) och på det viset kunna visa vad formationen i
fråga består av. Proven togs från 30, 40 och 60 cm djup. Det varierande djupet berodde
på hur långt ner jag kunde gräva på
respektive plats vilket i sin tur
berodde på stenigheten. Målet är
alltså att klargöra kornstorleken samt
vilken jordart det är frågan om. På
bergsytor

kan

man

sprickors

orientering

mäta

t.ex.

(strykning)

vilket man gör för att undersöka
vilken bergart det är frågan om
eftersom olika bergarter spricker upp
på olika sätt pga. inre spänningar.
Utöver strykningen mäter man även

Figur 10. Hur man mäter strykning och stupning på bergsytor
(Stråhle 2011: 37).

stupningen på sprickan vilket betyder lutningen samt lutningsriktningen. Man kan även
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mäta riktningar på t.ex. räfflor och fåror på bergshällarna vilket berättar från vilket håll
inlandsisen rört sig över hällytan. Jag har på ett par bergshällar mätt riktningen på
fårorna som isen skapat. Man mäter orienteringen på hur en spricka är orienterad i
rymden (figur 10) (bilaga 5). Man anger orienteringen med två olika gradtal, ett för
strykning och ett för stupning t.ex. 234°/78° där strykningen är 234° och stupningen är
78° (Stråhle 2001: 37).

Mätning av strykningen görs genom att man placerar geologkompassen vågrätt med
långsidan (på basplattan) i enlighet med sprickan eller bergsytan. Man vänder
riktningsnålen i samma läge som nordnålen (rött på rött). Därefter avläser man gradtalet
(med fem graders noggrannhet) och väderstrecket från nordnålens nordända.
Stupningen mäter man genom att öppna kompassen helt och vända den så att spegeln är
till vänster om en själv. Därefter vrider man gradtalsskivan så att E och W är vid
centerlinjerna och N är uppåt. Sedan placerar man geologkompassens långsida i
enlighet med lutningen på berget. Avläs från klinometerskalan (dvs. lutningsskalan
0°−90°) med fem graders noggrannhet och skriv upp talet. Om gradtalet inte är 0° eller
90° måste man ytterligare bestämma i vilken riktningen lutningen är (Laitakari &
Matisto 1974: 23). Om man inte har en geologkompass till handa finns det ett flertal
olika appar för Iphone- och Androidtelefoner.

5.2 Laboratoriearbete
Med hjälp av torrsållning kan man endast bestämma de grövsta jordarternas kornighet.
Man klassificerar jordarterna enligt diametern på kornen angivet i millimeter (tabell 2).
Då man avläser diagrammet ser man vid vilken punkt som 50 % av materialet gått
igenom sållen Torrsållning utför man med hjälp av en sållserie där sållens maskhål
varierar, från största till minsta, mellan 64, 32, 20, 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 och
0,074 mm (Statens miljöförvaltning 2012b). I mina torrsållningar använde jag sållserien
med maskhålen 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,063 mm. Proven var lufttorkade
samt förvarade 1½ h i värmeskåp på 105 °C. För finkorniga sandprov, så som dynsand
och strandvallar krävs det att man sållar 100 g. Om man däremot har grövre material än
dyn- eller strandvallssand en större mängd, i en del fall 1 kg, för att få ett så
representativt resultat som möjligt. Av mitt allra grövsta sandprov, från Tapelsåsen,
fanns det inte 1 kg utan där sållade jag 500 g med noggrannheten 0,1 g. Av de två
övriga proven (Stenbacka och Brödtorpåsen) sållade jag 1000 g med noggrannheten 0,1
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g. Det uppvägda materialet hälldes sedan i
sållserien. Sållserien placerades i sandvibratorn
där det skakades i minst 30 min. Efter denna
process vägdes allt material som fastnat i de
olika sållen. Resultaten, dvs. den kvarvarande
mängden (i gram) på respektive såll skrivs in i
ett mätprotokoll. Därefter räknade man ut, i
procent, hur stor del varje fraktion är av hela
provets vikt. En procents felmarginal är tillåten,
om felmarginalen är större än så måste man göra
sållningen på nytt. I följande skede ritade man
ett diagram över genomsläpps-procenterna för
alla

fraktioner.

Punkterna

i

diagrammet

förenades med en linje varefter man kunde avläsa

Figur 11. Olika former på sandkorn A. Väldigt
kantig, B. Kantig, C. Lätt kantig, D. Lätt rundad,
E. Rundad, F. Väldigt rundad (Shepard & Young
1961: 199).

vilken jordart det är frågan om vid d50 (Tie ja vesirakennushallitus 1973: 12─13).
Med morfoskopi menas att man visuellt betraktar formerna eller utseendet på enskilda
sandkorn. Detta gör man med hjälp av ett binokulärt mikroskop. Från varje sållning tog
jag från materialet med diametern 0,25 mm en del som jag sparade för att utföra
morfoskopin på. Från varje prov räknade jag sedan 100 sandkorn som jag formbestämde
enligt Shepard och Youngs (1961: 199) bilder (figur 11).
Tabell 2. Jordarts klassificering (RT-klassificering) (GTK 2007: 37; Agronet 2013).

Jordart
Lera

Kornstorlek (Ø i mm)
< 0,002

Mjäla

0,002-0,02

Mo

0,02-0,2

Sand

0,2-2

Grus

2-20

Stenar

20-200

Igenkänning
Fuktig: seg och går att forma,
Torr: hård och spricker
Jordpartiklar kan inte urskiljas
med blotta ögat, gör händerna
klibbiga (som potatismjöl).
Jordpartiklarna urskiljs med
blotta ögat, de minsta glimmar i
ljus. Finare (0,02─0,06 mm) och
grövre (0,06─0,2 mm)
Jordpartiklarna enskilda, kan
urskiljas med fingrarna. Indelas i
finare (0,2─0,6 mm) och grövre
0,6─2 mm)
Bestäms på basis av
kornstorleken. Indelas även i
finare (2-6 mm) och grövre grus
(6-20 mm)
Bestäms på basis av
kornstorleken
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6 Geomorfologiska undervisningsobjekt
Som tidigare nämnts är mina undersökningsobjekt utvalda med hjälp av
geografilitteraturen för den naturgeografiska kursen i gymnasiet. Detta har varit den
huvudsakliga grunden för mina efterforskningar. Även andra intressanta formationer
som nämns i facklitteraturen i samband med undersökningsområdet har jag valt att ta
upp för att möjliggöra en större förståelse för elevernas hembygdsområde.

I detta kapitel går jag kommunvis genom vilka olika formationer som jag hittat i mina
undersökningsområden (figur 12 & 13), men först presenterar jag resultaten från
torrsållningen och morfoskopin.
14.
13.

17.
12.

15.

16.
7.

9.

11.

6.

10.

8.

5.
4.
2.

3.

1.

Figur 12. Kartvy från PaikkaOppi där alla undervisningsobjekt, hittade i Hangö och Raseborg, är insatta och beskrivna
(PaikkaOppi 2013). 1. Parkbergets jättegryta, 2. Lilla Tallholmen, tombolo, rundhäll, istidsspår i berget, 3. Jättegrytor
och p-former, Henriksdal, 4. Nicklundsbergets drumlin och dyner, 5. Ramunder sten, flyttblock, 6. Flyttblock på Urens
malm, 7. Dödisgropar, Svedjaträsk och ett delta, 8. Drumlin i Snappertuna, 9. Skatauddens stötsidesdrumlin, 10.
Rekuby sandtag, 11. Tapelsåsen, jordartsprov, 12. Gumböleberget, jättegryta, 13. Jättegrytor och djävulsåker, 14.
Grundvattensjö, 15. Malmskogen stötsidesdrumlin, 16. Brödtorpåsen, jordartsprov, 17. Stenbackaåsen, jordartprov
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4.
6.

7.

8.

3.
2.
5.
1.

9.

Figur 13. Kartvy från PaikkaOppi där alla undervisningsobjekt, hittade i Sibbo, Borgå och Lovisa, är insatta och
beskrivna (PaikkaOppi 2013). 1. Brännbergens jättegryta, 2. Götstenen, flyttblock, 3. Näse stenen, flyttblock, 4.
Askolas jättegrytor, 5. Virvik klotgranit, 6. Kantarellstenen, rauk, i söder Hannusmalmen, 7. Pjukstenen,
flyttblock, 8. Korsvikkyrkan, 3 flyttblock och Kvarnåsen, 9. Besslakärrsbacken, ändmoränrygg

6.1 Resultat av torrsållning och morfoskopi
Resultaten av sållningen ses i bildserien (figur 14) nedan. Ur diagrammen kan man läsa
vilken jordart 50 % av provet består av (d50). I Tapelsåsens fall sker detta då
kornstorleken är 16 mm vilket betyder att jordarten är grus. Mera noggrant är det frågan
om grovt grus (Ø 6─20 mm) som även innehåller stora stenar (Ø > 20 mm). I och med
att materialet innehåller allt från större stenar till finkornig sand så kunde man även
klassificera det som Finlands vanligaste jordart dvs. morän. Materialet från Stenbacka är
betydligt mer finkornigt än det från Tapelåsen i och med att 50 % av materialet har gått
igenom sållen då kornstorleken är 4 mm. Detta innebär att materialet räknas som fint
grus (Ø 2─6 mm). I detta prov fanns inga stora stenar. Materialet från Brödtorpåsen är
det mest finkorniga av dessa tre prover. Femtio procent av materialet har gått igenom
sållen då kornstorleken är 0,25 mm. Detta innebär att materialet är sand. På samma sätt
som gruset delar man in sanden i finare (0,2─0,6 mm) och grövre (0,6─2 mm).
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Figur 14. Resultaten av torrsållningen av tre jordartprover.
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Morfoskopi
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Figur 15. Resultaten av morfoskopin.

Resultaten av morfoskopin (figur 15) visar att Tapelåsens material har de kantigaste (A
figur 11) sandkornen (kvartskristallerna) vilket tyder på att materialet i randbildningen
sedimenterats snabbt. Variationen på grovheten på materialet tyder på att
strömningshastigheten i vattnet har varit kraftig eftersom stora stenar finns bland
materialet. Materialet från Stenbacka, som är en del av Stängselåsen II, är till största
delen kantigt (B figur 11) vilket skulle betyda att materialet här har delvis hunnit bli
slipat och rundat till följd av glacifluvial och fluvial aktivitet (vågor som slagit mot
stranden då havet stigit). Brödtorpsåsen skiljer sig från de två övriga, trots att även det
är en del av Stängselåsen II, genom att materialet var väldigt finkornig sand och tillhör
den tredje gruppen med lätt kantigt (C figur 11) material. Detta material hade överlägset
mest av även lätt rundade (D figur 11) sandkorn. Materialets ursprung samt rundhet
visar att det har transporterats av bl.a. glacifluviala krafter av vilka sandkornen har
slipats. Rundheten i materialet samt det faktum att det är så finkornigt tyder även på att
det skulle ha formats och transporterats av fluviala krafter. Diagrammet för
Brödtorpåsen indikerar att strömningshastigheten på vattnet varit långsam vilket gjort
att det finkorniga materialet har kunna sedimenteras. Brödtorpåsen är eventuellt en
svallavlagring till Stängselåsen II.
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6.2 Raseborg
Flyttblock hittas det ymnigt av runt om i de västnyländska skogarna. Jag har dock
försökt hitta sådana som verkligen är stora och som sätter inlandsisens tjocklek i rätt
perspektiv. Det lättast tillgängliga flyttblocket är den s.k. Ramunder stenen på Åsen i
Ekenäs centrum (figur 16).

Rundhällar hittas inte på kartanalyser på samma sätt som åsar eller jättegrytor vilket gör
att deras representation i Raseborg blir minimal eftersom jag inte hittat dem via
kartanalyser. Raseborgs slottsruiner i Snappertuna är byggda på rundhällar som isen
skapat (figur 17). Många bergsstränder längs med kusten är dock väldigt slipade och

Figur 16. Ramunder sten som är ett flyttblock i centrum av Ekenäs. Fotograf: Charlotte Elf om inte annat anges vid
fotona.

Figur 17. Raseborgs slottsruiner. Fotograf Anders Sand (2003).
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kan betraktas som rundhällar t.ex.
Långön (Uudenmaanliitto 2010).

Det största området med pre-crag
drumliner

(även

stötsidesdrumliner)

finns

sydvästliga

(figur

delar

kallade
i

landets
18)

De

strömlinjeformade moränryggarna har
skapats

på

nordvästsluttningar
Ansamling

av

bergkullars
(GTK

2012a).

stötsidesdrumliner

i

Figur 18. Utbredningen av pre-crag drumliner i sydvästra
Finland. a = material (striae) av olika ålder b = pre-crag c =
Stängselåsar (Hyvärinen- Haavisto 1996: 148)

Raseborgområdet är troligen skapade i prefasen av Stängselåsarna då iskanten var i
Estland. Detta drumlinfält är antagligen det äldsta i landet. Två huvudsakliga faktorer
förespråkar att dessa drumliner har skapats under den senaste Weichsel istiden, både
under glaciationen och deglaciationen. Den första faktorn är skillnaden på riktningen av
de longitudinella axlarna av drumliner av varierande storlek. Den andra faktorn är
parallellism av axlar med lokalt material (striae) (Hyvärinen-Haavisto 1996: 147−150).

Den största stötsidesdrumlinen i Raseborg är
Malmskogen (GTK 2012a) i norra Tenala (figur
19). Denna är 1700 m lång och 1200 m bred.
Enligt den seismiska lodningen som GTK utfört
består formationen av ett 20 m tjockt moräntäcke. I
den distala delens södra ända borde man även hitta
ett klapperstensfält, men då jag besökte platsen
kunde jag inte hitta detta. Det förekommer även
andra

stötsidesdrumliner

Skataudden

(GTK

2012c)

i

Raseborg;
(WGS

84:

på
60°

Figur 19. Malmskogen i Tenala (GTK 2012b.)

0'55.47"N, 22°49'37.07"O) samt Lövsved (GTK 2012d) (WGS 84: 60° 2'29.43"N, 23°
2'35.42"O) i Bromarf. De mer typiska droppformade drumlinerna hittar man ett
exempel på i Snappertuna (figur 20).
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Figur 20. Drumlin i Snappertuna.
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Åsar hittar man inte alls i Raseborg. Trots att flertalet lokala ortnamn har namn som
innehåller ordet ås för att beskriva långsträckta höjder är detta felaktigt. Till exempel
Tapelsåsen i Tenala som är del av Stängselåsen II dvs. en randbildning. På Tapelsåsen
kan man observera forna strandlinjer från Östersjöns skeden (figur 21). Första platån är
en fornstrand från Litorinahavets tid och en bit högre upp finns en djävulsåker som
härstammar från Ancylussjöns tidsperiod.

Randbildningar kan man beskåda i Raseborg. Stängselåsen I går som en långsträckt
åsrygg ända från Hangö udd till Hyvinge, samt Stängselåsen II från Bromarf. På den
s.k. Tapelsåsen (WGS 84 60° 1'5.43"N, 23° 9'52.32"O) hittar man, som tidigare nämnt,
fornstränder med strandstenar i tydliga terrasser. Dessa är exempel på var den forna
strandlinje vid olika Östersjöskeden varit i området. Stängselåsen II går genom Fiskars
där Stenbackaåsen (WGS 84 60° 8'12.11"N, 23°31'31.26"O) kan besökas. I samma
område finns en imponerande sandtunga som är en smal fortsättning på Stängselås II:an
som ligger mellan Flacksjön och Stensjön (figur 22). Då man står på sandtungan kan
man se de både sjöarna, som är ca 45 m djupa, på nära håll på bägge sidorna av
randbildningen (Skog & Snabb 2011). Om man fortsätter från Fiskars till Pojo kan man
besöka Brödtorpsåsen (WGS 84 60° 6'49.15"N, 23°28'20.81"O) som är en del av
Stängselåsen II. I denna hittade man mammutfynd i samband med att järnvägen
byggdes i början av 1900-talet som går strax norr om nuvarande Brödtorpåsen
(Kujansuu et al. 1993).

Dödisgropar hittar man ganska lätt i den här regionen men riktigt tydliga och stora hittas
i Karis där Svedjeträsket är den största. Även söder som Svedjeträsket hittas ett flertal
dödisgropar (WGS 84 60° 2'17.83"N, 23°35'25.20"O) av varierande storlek. En ganska
så tydlig dödisgrop hittas även i Skogby (WGS 84 59°55'41.72"N, 23°19'46.50"O).

I närområdet till Svedjaträsket hittas det även ett delta område, Krogarbacken (WGS 84
60° 2'45.46"N, 23°37'22.17"O), som hör till Stängselåsen. På detta område finns
numera ett sandtag (figur 23).

Jättegrytor hittas bl.a. i Skogby, Olsböle - på Gumbölebergets sydöstra sluttning, i
Tenala och Degersjöns sydöstra strand i Fiskars. Jättegrytor omnämns även i en
nyhetsartikel som gäller Skåldö (Yle 2012b), men dessa jättegrytor hittas inte på kartor
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över området. Enligt information från miljöbyrån (Wahteristo 2012) i Raseborg är dessa
jättegrytor på privat mark.

Annat av intresse inom Raseborg är Ryssäntorninmäki som finns längs med TenalaSalovägen mot Bjärnå. På det bergsområdet hittar man jättegrytor och djävulsåkrar. I
samma område, men på andra sidan vägen, vid Sarins grus finns ett sandtag. I detta
sandtag finns det en grundvattensjö som uppstått till följd av felaktig användning av
sandtaget (Munsterhjelm 2013).

Figur 23. Den högra bilden visar en dödisgrop i närheten av Svedjaträsket i Karis (till vänster på kartan). Den vänstra
bilden visar det nuvarande sandtaget som finns på deltat vid Krogarbacken (till höger på kartan).
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6.3 Hangö
I Hangö hittar man de flesta av undersökningsformationerna. I Tvärminne finns
Nicklundsberget (WGS 84 59°53'3.40"N, 23°11'27.97"O), som är en bergsdrumlin
(figur 26). Även nationellt värdefulla vindavlagringar finns på Nicklundsberget samt på
Tulludden rapporterar svenska Yle (2012a) och hänvisar till en rapport gjord av Statens
miljöförvaltning år 2012 (Yle 2012a; Statens miljöförvaltning 2012a). I samma
områden som Nicklundsberget, i närheten av Koverhar, finns det även dyner (figur 26).
De ovannämnda formationernas existens i området herrör sig till det faktum att
Stängselåsen I sträcker sig från Hangö udd genom området till Hyvinge. Vid Lilla
Tallholmen (WGS 84 59°49'26.45"N, 23° 0'26.62"O), precis vid havet, kan man
beskåda en rundhäll samt räfflor i berget (strykningen 150○ SE) som visar i vilka
riktningar ismassorna rört sig i området. På samma plats ser man även en tombolo,
vilken är en ö som förbundits med fastlandet genom en sandtunga (figur 25).

På Hangöudden finns Parkbergets jättegryta (WGS 84 59°49'13.19"N, 22°58'51.75"O)
och ett flyttblock (WGS 84 59°49'17.56"N, 22°58'46.30"O) som finns längs med en
naturstig på berget (figur 25). Om man åker från Hangö mot Tvärminne hittar man
många små jättegrytor i närheten av Henriksdal (WGS 84 59°50'25.52"N, 23°
5'29.31"O). På det berget kan man även se p-formerna som skapats tack vare isens

Figur 24. P-former och jättegrytor i Tvärminne. Musselbrott utmärkt på bilden till vänster.
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slipande rörelser (strykningen 0○). Med p-former menas plastiska skulpturer som
iserosionen gett upphov till. De är formade i fast berg och består av rännor, ofta starkt
vindlande, av skärtråg, mandeltråg, kolkar och andra mer eller mindre oregelbundna
former. Även jättegrytor räknas som p-former (Nordiska ministerrådet 1984: 34-35)
(figur 24). På bergytorna kan man också se bl.a. räfflor och musselbrott.

Figur 25. Räfflor i berget och rundhäll samt tombolo vid Lilla Tallholmen (bilderna överst) och flyttblock och
Parkbergets jättegryta vid Parkberget (bilderna nederst).
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I Hangö med omnejd finns även vind- och strandavlagringar som anses vara nationellt
värdefulla. Dessa är vind- och strandavlagringar på Lappvikmalmarna (dyner),
Breidablick, Lilla Tallholmen och på Långören.

Figur 26. Nicklundsbergets bergsdrumlin,
utmärkt med rektangeln på kartan. Området
innanför den ovala cirkeln är dyner.
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6.4 Sibbo
I nuvarande Sibbo hittas det inte så väldigt många
varierande formationer. I f.d. Sibbo (nuvarande
Helsingfors) hittar man flera formationer, men
dessa faller utanför mitt forskningsområde.
På gränsen mellan Borgå och Sibbo hittas ett större
flyttblock, Götstenen (WGS 84 60°22'32.16"N,
25°21'54.94"O),

(figur

27)

samt

en

ändmoränformation, den s.k. Besslakärrsbacken
(GTK

2012e).

Besslakärrsbacken

(WGS

84

60°19'20.82"N, 25°25'52.42"O) består av två smala
ryggar

från

nordost

till

sydväst.

Ändmoränformationer läge i området visar hur

Figur 27. Götstenen på gränsen mellan Sibbo
och Borgå.

isens kant rörde sig där. Den distala sidan är brant och tydlig i terrängen. Den proximala
sidan är däremot mera långsluttande. Formationens längd är ca 500 m och den hör till
ändmoränfältet som finns mellan Hyvinge-Mäntsälä. GTK som undersökt området i
fråga konstaterar att ändmoränformationernas riktning: "...är i medeltal 20−70 grader
och ligger i det närmaste vinkelrätt mot inlandsisens kraftigaste rörelseriktning, vilket
framgår av räfflorna" (GTK 2012d). Tyvärr är denna formation dock förstörd i dagens
läge pga. att nya motorvägsramper har byggts för trafiken till Sköldvik och dessa vägar
går rakt igenom Besslakärrsbacken. Detta gör att det är svårare att få grepp om
formationens utseende samt markarbetet i samband med byggandet har blandat om
block och jordmån (figur 28).

I Sibbo storskog finns det flera på kartan utmärkta jättegrytor, men den lättast
tillgängliga för stunden är Brännbergets jättegryta (WGS 84 60°18'50.41"N, 25°
9'28.43"O) (figur 29). Sibbo storskog genomgår som bäst en förnyelse för att göra den
mera vandringsvänlig vilket förhoppningsvis betyder att flera av jättegrytorna som finns
i området kan besökas.
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a

b

c

d

Figur 28. Besslakärrsbacken a) nuförtiden (2013) b) hur det såg ut förr, enligt GTK:s kartläggning (2005)(GTK
2012e) c) fotat stående på ändmoränryggen österut d) fotat norrifrån
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Figur 29. Brännbergens jättegryta i Sibbo storskog. Övre
bilden: platsen för jättegrytan.
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6.5 Borgå
Borgå-området är geologiskt
ungt, eftersom största delen av
det var under vatten ännu under
det första stadiet av Litorinahavet. Trots det hittar man en
del geomorfologiskt intressanta
objekt i området.
Figur 30. Näse sten i Borgå.

Det

överlägset

största

flyttblocket i regionen är den s.k. Näse stenen, som är kluven mitt itu, (WGS 84:
60°23'37.87"N, 25°39'18.86"O) och som finns nästan mitt i Borgå centrum på
Näsebacken. Uppe på flyttblocket finns en utkiksplattform som funnits där sedan 1800talet (figur 30) (Borgå stad 2012b).

Det finns två åspartier (figur 31) som består av grus och sand, som sträcker sig i
nordväst-sydostlig riktning längs med Borgå å samt Illby å ut mot skärgården (Borgå
stad 2012a). På Norikemalmen finns det s.k. Jättekastet som är en svallavlagring och
dess fornstrand har bildats under Ancylussjöns tid. Området gestaltar sig från
omgivningen tack vare ett tydligt blockbälte på Norikemalmens sluttning (GTK 2012f).

Norikemalmen
Borgbacken

Figur 31. Åsar i Borgå. Kartvy från Kartfönstret (Paikkatietoikkuna 2012).
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I närheten av Torasbacken hittas en jättegryta på

a

Kirkkallios bergssida (WGS 84: 60°26'59.84"N,
25°34'0.34"O), men den är svår att se.
Varlaxudden på Emsalö har en rundhällsstrand
(Uudenmaanliitto 2010).

6.6 Lovisa
Den s.k. Korsvikkyrkan består av tre stycken
flyttblock placerade ovanpå varandra så att det bildas
en grotta mellan de tre flyttblocken (figur 32) Ett
betydeligt

mindre

flyttblock

än

de

som

Korsvvikkyrkan består av är den s.k. Pjukstenen, vars

b.

mått är 8 x 6 x 6 meter och stenart är grovkornig
viborgit (figur 32).

Det finns även en känd s.k. Kantarellsten som är ett
svampliknande viborgit rauk. "Hatten" är två meter
bred och "foten" har en diameter på 0,7 meter (Statens
miljöförvaltning 2004). Rauker uppstår genom vittring
och erosion av strandkrafter. Rauker kan även uppstå
på torra land då vittringen på de lodräta sidorna är
snabbare än den övre delen av stenblocket. Man tror att

c.

Kantarellstenen har börjat sin utveckling som en rauk
och efter strandskedet fortsatt som en tor som är en
bergshäll som blivit kvar då övrigt stenmaterial runt
omkring vittrat bort (Kejonen 2007: 16, Geologia 2012)
(figur 32).

Den s.k. Kvarnåsen, som är en sömås (fin: saumaharju)
går igenom Lovisa centrum (figur 33). Andra åsar i
regionen som även är viktiga grundvattensområden är:
a) Liljendal: Malmen (Binkendalin/Pikendal åsen)
b) Mörskom: Skomarböle (Malmen), och Supimäki

Figur 32. a) Korsvikkyrkan b)
Pjukstenen c) Kantarellstenen

41
(Kentänmäki). På Kentänmäki finns det även ett deltaområde (Statens
miljöförvaltning 2006).
c) Pernå: Hannusmalmen (WGS 84: 60°30'47.94"N, 25°55'43.08"O) (figur 34 &
35)
I Pernå hittas Jomalberget (WGS 84: 60°28'35.89"N, 25°58'47.36"O) som är en s.k.
slätbergsås som sträcker i nordväst-sydostlig riktning längs Pernåviken. Områden med
slätberg på krönet och i sluttningarna är på många ställen oenhetliga och små p.g.a. en
rätt så riklig sprickbildning i stenmaterialet. Strykningen i stenens skiffrighet följer i
stora drag nordväst-sydostlig riktning och stupningen är ca 70 grader mot sydväst
(Statens miljöförvaltning 2004).

Det finns en jättegryta i Pinnaruddens naturskyddsområde, men eftersom det är en ö är
det svårtillgänglig. På den sydvästra väggens södra ända av Jomalberget finns det på det
avrundande strandstupet en 1,5 meter bred jättegryta (Statens miljöförvaltning 2004).
Trots förekomsten av dessa jättegrytor rekommenderar jag att man istället åker till
Askola och ser på de representativa jättegrytor som finns där pga. att Pinnaruddens och
Jomalbergets gryta är svåra att nå.

Figur 33. Kvarnåsen genom Lovisa centrum.
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Figur 34. Hannusmalmen, Lovisa på terrängkarta (Paikkatietoikkuna 2012).

Figur 35. Hannusmalmen, Lovisa på jordmånskarta (Paikkatietoikkuna 2012).
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7 Användningsmöjligheterna av de geomorfologiska formationerna
Två biologi- och geografilärare (Skog & Snabb 2011) vid två grundskolor i Raseborg
har på eget initiativ gjort en kartläggning över en del istidsformationer som kan hittas i
Raseborgs regionen med hjälp av GTK:s kartor som bakgrundmaterial. Deras arbete
utmynnade i en PowerPoint presentation med en tillhörande lärarhandledning om
rundturen och naturobjekten vid namn "Istiden i Raseborg". Projektet hade fått
understöd av Svenska Kulturfonden. Deras projekt är dock opublicerat och finns endast
tillgänglig genom kontakt med upphovsmakarna. Jag har fått ta del av deras material
och fått lov att hänvisa och använda deras material i min avhandling.

7.1 Arbetsuppgifter
Det finns ett flertal uppgifter man kan låta eleverna göra då man är ute i fält. Man
behöver som lärare inte strikt hålla sig inom den geografiska disciplinen utan kan fritt
kombinera biologi undervisning i samband med besöken vid de geomorfologiska
formationerna och på sätt integrera ämnena i varandra. Beroende på vilken aspekt av
fältundersökningar som läraren väljer (se sid 5) kan uppgifterna som eleverna arbetar
med modifieras för att passa ändamålet bättre. Även elevernas ålder och
bakgrundsinformation före fältarbetet påverkar vilken typ av uppgifter läraren använder.
Läraren behöver också göra klart målen med fältarbetet: vad vill jag som lärare att
eleverna lär sig med hjälp av fältarbetet?

Exempel på arbetsuppgifter som tillhör de olika nivåerna (se sid 5) finns bifogade som
bilagor i slutet av arbetet och är klara för användning. Trots denna indelning, kan och
får lärarna gärna kombinera de olika uppgifterna och övningarna med varandra för att få
ut det mesta av uppgifterna och så att de passar lärarens undervisningsstil. Den
informationsbaserade inriktningen kan användas om tiden är en begränsande faktor,
eftersom då kan läraren välja vilka formationer som besöks och hur länge man stannar
vid en formation. De två andra inriktningarna tar längre tid i fält och kräver en del
förarbete.
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1. Informationsbaserad:


Presentera objekten i klass



Exkursion till utvalda objekt

2. Aktivitetsbaserad:


Mineralbestämning/bergartsbestämning



Växtrutor



Mäta strykningen och stupningen på bergsytor



Mäta djupet och diametern på en jättegryta



Räkna ut tyngden på ett flyttblock



Jordmånsprov med en stickborr

3. Upptäcktsbaserad:


Analysera varifrån flyttblocken kan ha kommit till nuvarande plats;
använd bergartskarta och isens flödesriktning som hjälp



Tolkning av jordmånskartor över området (förarbete i klass) och testa
dessa hypoteser i fält



Presentera och visa modeller över hur formationerna som skall besökas
har skapats med hjälp av praktiska experiment i klass



På vilket sätt påverkar jordmånen växtligheten?

Övriga arbetsuppgifter som inte finns som bilagor i denna avhandling är faktablad,
elevuppgifter och lärarhandledning som gjorts med Kvarkens skärgård i åtanke
(världsarv) men som mycket väl kan användas av andra då faktabladen och
elevuppgifterna behandlar istidsformationer och på vilket sätt de skapats. Materialet
hittas på <http://www.kvarken.fi/skolan-och-varldsarvet/utbildningsmaterial/istid/>.

7.2 Efterbehandling i klass med arbetsuppgifterna
På PaikkaOppi.fi har jag skapat en virtuell rundtur av samma undervisningsobjekt som
jag har presenterat i avhandlingen. Objekten är utmärkta med symboler och då man
klickar på symbolen och väljer fliken "Liitetiedosto" kan man se bilder över de objekt
som finns på platsen, en eller flera bilder över ett eller flera objekt. Denna virtuella
rundtur kan fungera som introduktion av formationerna man kommer att besöka under
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exkursionen som läraren gör med klassen samt som diskussionsmaterial efter att man
gjort en exkursion. Tack vare bildmaterialet är det lättare att involvera eleverna i
diskussion eftersom genom bilderna friskar de upp minnet och kommer ihåg vad de
tittat på under exkursionen.

Den virtuella rundturen hittas på nedanstående adress och är tillgängligt utan
inloggning. Genom att trycka på länken nedan och i fönstret som dyker upp välja "Visa
kartan som gäst" så kommer man åt kartan.

<http://maps1.paikkaoppi.fi/paikkaoppi/?workspace=3387>

Beroende på vilka arbetsuppgifter som eleverna får jobba med kräver det mera eller
mindre efterarbete för läraren (genomgång av uppgifterna, diskussion etc.) De
aktivitetsbaserade uppgifterna är inte svåra att gå igenom utan det är mera frågan om att
kontrollera att eleverna vet metoden de använde och vad de fick för resultat och hur de
tolkade dem. De upptäcktsbaserade uppgifterna kräver en noggrannare genomgång
eftersom det handlar om mekanismerna bakom isens rörelse samt hur formationerna
skapats. Arbetsuppgifterna, de aktivitetsbaserade, kan med fördel gås igenom redan
under exkursionen så att man på plats kan reda ut eventuella missförstånd samt genast
demonstrera något som eleverna frågar. Om det inte finns möjlighet till genomgång
under exkursionen borde genomgången av uppgifterna göras på genast efterföljande
lektion för att eleverna inte skall ha glömt allting de upplevt, utan få nytta av
exkursionen och uppgifterna man jobbat med. Genomgången av uppgifterna kan göras
på flera sätt (inspirerat av Bland et al. (1996) modeller över lärares sätt att tackla
fältundersökningar):
o lärarcentrerat: läraren presenterar de rätta svaren och förklarar dem.
Eleverna är passiva.
o elevcentrerad - lärarledd: läraren ställer frågorna från uppgiftspappren
och eleverna svarar turvis på frågorna och hjälper varandra att komma
fram till det korrekta svaret. Läraren hjälper och uppmuntrar eleverna att
resonera sig fram till rätt svar.
o elevcentrerad - elevledd: eleverna delas in i par/grupper som förbereder
sig på att svara på någon av uppgifterna genom att sammanställa
paret/gruppens svar till en gemensam tes och presenterar sedan denna för
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klassen. Resten av klassen får lyssna och vara kritiska till det som
presenteras och gärna ifrågasätta eller ställa frågor till presentatörerna för
att genom diskussion komma fram till det korrekta svaret. Läraren följer
med på sidan om och hjälper och för diskussionen och presentationerna
framåt.
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8 Diskussion
8.1 Utvärdering av undervisningsobjekten
En stor del av dessa undervisningsobjekt kan användas i grundkursen i naturgeografi
vid de svenska gymnasierna i området. De kan också användas för geografiundervisning
i nionde klass då man behandlar Finlans geografi. Många av dem är åskådliga samt
lättillgängliga och i områdena runt formationerna kan man utföra biologi relaterade
arbetsuppgifter och på så sätt integrera de båda ämnena under samma exkursion.

Nackdelen med en del av objekten är att de kräver tillgång till biltransport pga. att de är
på avlägsna platser längs med små sandvägar, dit kollektivtrafiken inte når. En annan
nackdel med en del formationer är att de är väldigt stora t.ex. stötsidesdrumlinerna. Det
här betyder att trots man kör längs med dem eller står ovanpå dem får man inte en
överblick av deras utseende.

Om man vill göra en exkursion till alla formationer i respektive kommuner kräver det
åtminstone en hel skoldag för att åka runt till alla platser vilket få skolor tyvärr har
möjlighet till. Dock kan materialet användas i delar och man kan besöka endast de
platser som är närmast skolan eller av mest intresse enligt läraren. Det är en positiv
aspekt att materialet är mångfacetterat och lätt modifierbart för lärarnas egna behov.

Rundhällar har endast blivit ytligt behandlade och jag har endast hittat ett par riktigt
tydliga exempel på rundhällar. Detta beror på att de är s.k. mikroreliefer som inte hittas
på vanliga terrängkartor utan hittas endast i terrängen. Trots att jag rört mig mycket i
terrängen under mina exkursioner har jag rört mig enligt en planerad rutt på basis av
litteratur- och kartanalysen jag gjort på förhand. Det innebär att potentiella rundhällar
inte har upptäckts då jag inte vandrat oplanerat omkring.

Kartanalysen och terrängundersökningarna kunde göras ännu mera noggrant och man
kunde undersöka skolornas närområden noggrannare för att hitta lämpliga
undervisningsobjekt. Jag har åkt ut i terrängen på basis av litteraturanalys och
kartanalys och kan på så vis ha missat potentiella objekt pga. att de inte funnits nämnda
i någon litteratur eller tillräckligt stora för att synas på en terrängkarta.
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Torrsållningen av sand kunde ha varit mera intressant ifall jag även haft sandprov från
en ås. Orsaken till att alla mina sandprov sist och slutligen är från en randbildning
härstammar från det faktum att jag redan hunnit ta alla prover innan jag gjorde en
noggrannare kart- och litteraturanalys och kom fram till att det jag trodde att hade varit
en ås (Brödtorpåsen) inte var det, utan en del av Stängselåsen II. Åsarna i östra Nyland
hittade jag också efter noggrannare kartanalyser av jordmånskartor under senhösten.
Under sommaren fanns det via GTK:s hemsida endast att få fram en berggrundskarta,
men på hösten då jag kontaktade GTK fick jag tillgång till jordartskartor i sådant
filformat att jag kunde ladda ner dem på egen dator (Lampio 2012). Jag skulle ha
kunnat använda papperskartor för att göra jordartsanalyserna men då jag inte var i
Helsingfors under sommaren då jag gjorde fältundersökningarna valde jag att göra
jordartsanalyserna via elektroniskt material, på bekostnad av att inte ha all fakta på hand
då jag var ute på fältet. Eftersom avhandlingen är riktad till lärare ville jag även
använda sådant material som lärarna lätt kan komma åt, det vill säga gratis elektroniskt
material. Jämförelsen av jordartsprover var inte en del av min huvudsakliga
undersökning utan endast ett komplement till den.

8.2 Utvärdering av arbetsuppgifterna
Arbetsuppgifterna som finns som bilagor är exempel på hurdana uppgifter lärarna kan
använda i samband med de formationer som jag presenterat i detta arbete. Det finns
varierande slag av uppgifter som följer de tre nivåer av fältundervisning som jag
tidigare presenterat.

Uppgifterna är inte så heltäckande att en lärare klarar en hel exkursionsdag enbart med
dessa uppgifter, men de fungerar som inspirationskällor till vad man kan göra
tillsammans med eleverna. Om det är utomhus eller demonstrationer inomhus spelar
ingen roll, de flesta av uppgifterna kan användas på båda platserna.

En svaghet med uppgifterna är att jag inte kunnat testa alla själv och förbättra dem om
det finns brister i dem i och med att jag inte har haft någon grupp med elever som
testgrupp. Istidslaborationen har jag utvärderat under min lärarpraktik i Vasa och skrivit
om instruktionerna så att övningen är lättare att utföra.
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8.3 Utvecklings- och förbättringsförslag
Som utvecklingsförslag föreslår jag att man kunde skapa ett läromedel över
observationerna dvs. ett litet häfte som kan delas ut/lånas ut till eleverna under
kursen/kurserna. Häftet kunde innehålla alla formationer enligt kommun på ett
lättförståeligt språk och med bilder. Häftet kunde även innehålla betydligt fler
arbetsuppgifter än detta arbete innehåller och det kunde även finns extra utrymme för
eleverna att laga egna uppgifter eller anteckningar. De geomorfologiska formationer
som är mer svårtillgängliga som utelämnats ur avhandlingen kunde också presenteras i
häftet.

Annat som kunde utvecklas ytterligare är den virtuella rundturen på PaikkaOppi. Man
kunde sätta dit olika arbetsuppgifter som eleverna skall besvara på genom att hitta rätt
geomorfologisk formation och läsa en text om den. Den virtuella rundturen borde också
nå ut till lärarna i skolorna för att komma i användning t.ex. via fortbildningsdagar och
annan direkt marknadsföring till geografi- och biologilärare.

Det kunde vara lättare för lärare att organisera en dagsexkursion om detta material även
skulle användas i en repetitionskurs i geografi inför studentexamensprovet. Eleverna
som då är på kursen har hög motivation i.o.m. att de skall skriva geografin och läraren
har friare händer att utforma kursen som han eller hon vill. Dock är det få gymnasier
som erbjuder en repetitionskurs i geografi pga. det låga intresset för att skriva ämnet i
studentexamen. Enligt statistik från Studentexamensnämnden var det 5712 examinander
våren 2006 som skrev geografi och våren 2011 endast 2591 examinander som skrev
geografi (Studentexamensnämnden 2011). Realprovsreformen trädde i kraft 2006
(Studentexamensnämnden 2013) och sedan dess har det varit ett stadigt bortfall av
elever som vill skriva geografi. Istället har det nya ämnet hälsokunskap, som
introducerades våren 2007, samtidigt haft ett stadigt ökande antal examinander
(Studentexamensnämnden

2011).

På

grund

av

det

minskande

antalet

geografiexaminander borde geografiundervisningen ses över och göras mer tillgänglig
och lockande för eleverna. Ett sätt att göra det kunde vara ordnandet av en
repetitionskurs/fördjupningskurs där eleverna får mera praktisk erfarenhet av geografin
samt röra sig i terrängen och där kunde ett arbetshäfte med de geomorfologiska
formationer som jag undersökt vara ett steg på vägen.
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9 Sammandrag
I denna undersökning har jag tagit reda på vilka geomorfologiska formationer som finns
i

undersökningskommunerna

och

vilka

av

dem

som

kan

användas

som

undervisningsobjekt för gymnasierna. Behovet av en dylik undersökning baserar sig på
det faktum att det i dagens skola görs få exkursioner i skolans närmiljö. Detta beror
delvis på okunskap från lärarna, tidsbrist, för stora grupper etc. som även nämnts
tidigare. Min första forskningsfråga gällde vilka intressanta geomorfologiska
formationer som hittas i de olika områdena. Den frågan blir besvarad genom
presentationen av forskningsområdena där de mest relevanta objekten är uppräknade
samt utplacerade på kartbotten. Följande forskningsfråga handlade om på vilket sätt
lärarna kunde utnyttja formationerna i sin undervisning. Som svar på den frågan har jag
presenterat olika nivåer av fältundervisning som lärarna kan använda i sin undervisning
beroende på hur mycket tid de vill använda för utomhuspedagogik. Som stöd för lärarna
har jag även presenterat olika nivåer av aktiviteter och tillhörande arbetsuppgifter som
läraren kan använda tillsammans med eleverna vid en exkursion. Genom dessa
uppgifter får läraren några tips på vilket sätt formationerna kan utnyttjas i
undervisningen.

Avslutningsvis ville jag ta reda på om det finns geomorfologiska formationer som
endast kan undervisas med hjälp av läroboken pga. att dessa formationer inte finns i
skolans närmiljö. Min granskning över de olika områdena har visat att kommunerna i
östra Nyland har färre geomorfologiska formationer som passar in i gymnasiets kurs ett
i geografi än kommunerna i västra Nyland. Randbildningar och drumliner finns det inte
i dessa områden och eleverna kan endast få undervisning om dem via läroböckerna och
bildmaterial. I kommunerna i västra Nyland är det endast åsar som inte hittas i naturen.
De övriga formationer som undervisas i kurs ett i geografi kan även besökas i terrängen.
I teorin betyder det här att elever i västra Nyland borde ha bättre möjligheter att förstå
hur det finländska landskapet skapats, i och med att de har möjlighet att besöka nästan
alla formationer som finns behandlade i läroböckerna. Vad eleverna sist och slutligen
kan om Finlands geografi korrelerar nödvändigtvis inte med vad de har möjlighet att
uppleva och lära sig mha. utomhuspedagogik. God klassrumsundervisning är bättre än
utomhusundervisning som inte är planerad och inte har ett syfte. Att endast utföra
utomhusundervisning för sakens skull har inget mervärde.
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Bilaga 1
Skogskartering
Observera att skogskarteringar också kan göras på vintern
I denna övning skall du göra en liten karta över ett skogsområde. På kartan skall du
skriva in olika uppgifter om träden som växer där. Helst skall du göra din undersökning
i en ostörd skog där det växer risväxter och mossa på marken (Skogskartering 2012).
Du behöver
• Penna
• Måttband (helst ett 10 eller 20 meters mjukt måttband) Du kan också använda ett
snöre
med rätt längd
• Kompass
• (grundkarta eller annan lämplig karta)
• Märkband av papper
Metod
1. Beskriv undersökningsområdets läge, använd gärna karta.
2. Välj ett område i skogen, mät ut ditt undersökningsområde och märk ut det i
terrängen, använd märkband eller snöre. Området kan vara 10 x 10 m eller 20 x
20 m. Skriv in din skala på kartbottnen.
3. Kontrollera väderstrecken med kompassen och rita in dem i kompassrosen så att
det stämmer överens med läget för ditt undersökningsområde.
4. Under rubriken terräng skall du med några få ord beskriva hur din skog ser ut
(stenig, slät o.s.v.) eller om skogen finns i en backe, åt vilket väderstreck den
vätter.
5. Mät ut trädens läge (använd måttbandet) rita in trädens läge på kartan så noga
som du kan. Använd olika symboler för varje trädslag enligt modellen. På de
sista sidorna finns identifieringshjälp för de olika trädslagen.
6. Mät trädens omkrets/diameter och skriv in den vid trädsymbolen. Trädets tjocklek
mäts i allmänhet på en vuxen persons ”brösthöjd”. Du skall inte rita in träd som
har en diameter som är mindre än ca 5 cm i diameter, eller ca 17 cm i omkrets.
7. När du är färdig med din karta skall du komma ihåg att ta bort alla märken som
du satt ut.

ii

iii

Bilaga 2
Växtruta
1. Välj ut ett område i skogen, där det finns mest risväxter på marken.

2. Mät ut en ruta som är 1 x 1 m. Akta att du inte stiger in i rutan så att växtligheten
störs.

3. Du skall ta reda på vilka arter som växer i rutan. När man lyckats känna igen arten
(du kan ha en flora med dig och du kan också titta på bilderna på nästa sida). Skriv in
den vanligaste växten överst i tabellen och den det finns minst av underst.

4. Nu skall du uppskatta hur mycket av rutan som täcks av den här växten. Täcker den
hela är täckningsgraden 100 %. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket av rutan
som täcks. Tänk dig då att du skuffar in alla växter av den arten in i ett hörn, blir det då
25 %?

5. Skriv in i tabellen. Den sammanlagda täckningsgraden kan bli över 100 % för
växterna växer i skikt. Om det finns bara litet av en växt kan man skriva in ett + i
tabellen. Kom också ihåg mossorna (Växtruta 2012)!

iv

1. Kruståtel, 2. Ängskovall, 3. Gullris, 4. Liljekonvalj, 5 Ekorrbär, 6. Vitsippa, 7. Vårfryle,
8. Harsyra, 9. Skogsstjärna, 10. Slokgräs, 11. Lingon, 12. Fingerstarr, 13. Blåbär

Vägmålla, 2. Åkerfräken, 3. Toppdån, 4. Åkerspärgel, 5. Vitklöver, 6. Fårsvingel, 7.
Gråfibbla, 8. Rödven, 9. Rödklöver, 10. Timotej, 11. Liten blåklocka, 12. Teveronika,
13. Bergrör, 14. Flockfibbla

v

Bilaga 3
Igenkänning och klassificering av jordarter
Namn:______________________________________________________________

Undersökningsområde:_________________________________________________

Material: stickborr, anteckningsmaterial
A. Vilka jordarter förekom i stickborren (använd tabell 3 till hjälp)?
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
B. Titta dig omkring. Varför växer just de träd du ser på detta område med
denna/dessa jordarter? Vilken skogstyp kan det vara frågan om?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tabell 3. Jordarts klassificering (RT-klassificering) (GTK 2007: 37; Agronet 2013).

Jordart
Lera

Kornstorlek (Ø i mm)
< 0,002

Mjäla

0,002-0,02

Mo

0,02-0,2

Sand

0,2-2

Grus

2-20

Stenar

20-200

Igenkänning
Fuktig: seg och går att
forma, Torr: hård och
spricker
Jordpartiklar
kan
inte
urskiljas med blotta ögat,
gör händerna klibbiga (som
potatismjöl).
Jordpartiklarna urskiljs med
blotta ögat, de minsta
glimmar i ljus. Finare
(0,02─0,06 mm) och grövre
(0,06─0,2 mm)
Jordpartiklarna
enskilda,
kan urskiljas med fingrarna.
Indelas i finare (0,2─0,6
mm) och grövre 0,6─2 mm)
Bestäms på basis av
kornstorleken. Indelas även
i finare (2-6 mm) och grövre
grus (6-20 mm)
Bestäms på basis av
kornstorleken

vi

Bilaga 4
Istidslaborationer (modifierad från Paula Vehkos (2011) orginal)
Material:


vattentät låda som man kan göra ett hål i kortsidan för vattnet att rinna ut ur (
20*30 cm). OBS! Det får inte blir någon uppstickande platskant kvar i hålet
som kan hindra vattnet från att rinna ut ur lådan.



upphöjning så man får lådan att luta så att vattnet kan rinna ut genom hålet



en annan plastlåda så att sanden inte direkt rinner ner i diskhon



en kanna för varmvatten, med pip (eller "labbkran" med smal kran)



grov sand, grovt grus (sandningsgrus), större stenar (fungerar som flyttblock)



hammare och ett stämjärn

Inlandsisen måste lagas någon dag före själva experimentet:
1. Lägg grus på bottnen av en plastskål (detta grus skall föreställa det material som
fastnat längst ner av inlandsisen och som skapar räfflor i det bergsmaterial som
isen skrapat emot) ex. glassförpackning, potatissalladsburk och lägg 2-3 cm
vatten ovanpå.
2. Frys in.
3. Efter att frusit lägg ett lager sand på och åter igen par centimeter vatten.
4. Frys in.
5. Upprepa processen tills du är nöjd med isens tjocklek. Avsluta med grus uppe på
toppen.
Is för virvelerosion måste lagas någon dag före:
1. Lägg grus på bottnen av en plastskål (detta grus skall föreställa det material som
fastnat längst ner av inlandsisen och som skapar räfflor i det bergsmaterial som
isen skrapat emot) ex. glassförpackning, potatissallad och lägg 2-3 cm vatten
ovanpå.
2. Frys in.
3. Efter att frusit lägg ett lager sand på och åter igen par centimeter vatten.
4. Frys in.
5. Upprepa processen tills du är nöjd med isens tjocklek. Avsluta med grus uppe på
toppen.

vii
1. Glacigent
(~20 min)
a) Klipp hål i plastlådan, ungefär mitt i kortsidan.
b) Lägg 2-3 cm fuktig sand, inte vattnig, (OBS! sanden skall vara grov) på bottnen av
plastlådan.
c) Ta stora isbiten (inlandsisen) ur frysen.
d) Låt isen smälta lite på isbiten så att det grova gruset lite kommer fram (man kan sätta
varmvatten på så går det snabbare).
e) Sätt isbiten i ändan av plastlådan, med gruset neråt, och flytta den mot andra
kortsidan flertalet gånger. OBS! Isen rörde sig bara i en riktning.
d) Lyft bort isbiten ur sanden.

a) Vad kan du observera i sanden? Vad har orsakat detta?
b) Vad kallas sandvallen som du lagade med hjälp av isen?

Figur 36. Resultatet av laborationen 1. Glacigent. (Foto Charlotte Elf)
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2. Glacifluvialt
(~10-15 min)
a) Dela isbiten (från föregående experiment) i två delar mha hammare och stämjärn
b) Sätt isbitarna bredvid varandra men så att bildas en skåra mellan dem där vatten kan
rinna i i lådan med hål i sidan.
c) Sätt upp lådan på en upphöjning så att den lutar. Placera den tomma plastlådan under,
ev. nere i diskhon så att "smältvattnet" och materialet samlas där.
d) Häll på båda isbitarna, väldigt sakta, varmt vatten (ca 5 l). Hälls vattnet för fort i
detta skede smälter isen snabbare än vad transporten av materialet och sedimenteringen
gör.

Figur 37. Hur man kan ställa upp plastfaten för laboration 2.
Glacifluvialt. Foto: Vehko)

a) Vad för formation bildas i isskåran?
b) Vad heter formationen som bildas ut i vattnet som transporterar sanden? Varför
finns det inga stora stenar med i denna formation?

3. Virvelerosion
(~10-15 min)
För det här behöver du:


ny isbit som har ett lager med infruset
grus



plastlåda med långsidan uppklippt helt
Figur 38. Virvelerosion. (Foto: Vehko)

och hållet


tandpetare



vattenflaska el. dyl för att hälla varmt vatten med (alt. en kran som finns i
laboratorium med smal pip)
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a) Återanvänd lådan från experiment 1, glacigent, och klipp upp långsidan så att
smältvattnet kan rinna ut direkt.
b) Placera isbiten på 2 st tandpetare mitt i lådan (OBS! isbiten får inte blir så högt upp
från lådans botten att stenarna kan rymma därifrån med vattnet)
c) Häll det varma vattnet, sakta i en liten stråle, på isbiten på samma ställe hela tiden.

OBS! I glaciärisen var inte vattnet varmt utan vattnet var bara varmare än den
frusna isen.

a) Vilken formation har skapas på detta vis?
b) Vad är det som gör att denna formation skapas?

4. Dödisgrop
Material


burk/fat med grov sand



isbit (till ett mindre kärl går en liten isbit och till ett större kärl behövs en större
isbit). Isbiten måste ha förberetts på förhand.

Man täcker in en isbit i sand och låter den smälta.
En liten isbit och genom att sätta kärlet i varmvattenbad så hinner isbiten smälta under
en lektion och bilda en dödisgrop med branta kanter, i annat fall får man vänta med
observationerna och funderingar till vad som hänt till nästa lektion.
a) Varför har dödisgroparna i naturen inte branta kanter?

Figur 39. Dödisgrop. (Foto: Vehko)
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Bilaga 5
Mätning av strykning och stupning på bergsytor/sprickor med en geologkompass.
Material: geologkompass, GPS-apparat, terrängkarta, anteckningsmaterial.
Mätning av stryking (bild 41 A): Placera geologkompassen (figur 40) (finns även en
app för Iphone/Android som fungerar som geologkompass) vågrätt med långsidan (på
basplattan)

i

enlighet

med

sprickan.

Vänd

riktningsnålen i samma läge som nordnålen (rött på
rött). Läs av gradtalet med fem graders noggrannhet riktningsnål
från nordnålens nordända och skriv upp talet (Laitakari
& Matisto 1974: 23).

centerlinje

Mätning av stupning (bild 41 B): öppna kompassen

klinometerskala

helt och vänd den så att spegeln är på din västra sida
och så att du ser dig själv i spegeln. Vrid

Figur 40. Geologkompass

gradtalsskivan så att E och W är vid centerlinjerna och N är uppåt. Placera
geologkompassens långsida i enlighet med lutningen på berget. Avläs från
klinometerskalan (dvs. lutningsskalan 0°−90°) med fem graders noggrannhet och skriv
upp talet. Om gradtalet inte är 0° eller 90° måste man ytterligare bestämma i vilken
riktningen lutningen är (Laitakari & Matisto 1974: 23).

A

B

Figur 41. I bild A mäter man strykningen på sprickor och i bild B mäter man
stupningen (Laitakari & Matisto 1974: 23).
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I vilka riktningar går sprickorna/fårorna på bergsytan? Nämn två riktningar.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

I vilka riktningar lutar sprickorna/bergsytan och vad är lutningsvinkeln? Nämn två
riktningar samt lutningsvinklar.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Vad betyder det om fårorna i bergsytan går kors och tvärs över
varandra (se bilden)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ta ut din plats på berget med hjälp av en GPS-apparat och märk ut denna position sedan
på en terrängkarta.
Nordlig koordinat:
______________________________________________________________________
Östlig koordinat:
______________________________________________________________________
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Bilaga 6
Material: geologkompass, isflödeskarta, anteckningsmaterial.
På vilket sätt har rundhällen skapats?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Vilka istidsspår hittar du på rundhällen (använd figur 42 nedan som hjälp)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Mät med geologkompassen riktningarna på spåren på rundhällens yta. I vilka
väderstreck går de?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hur har spåren på ytan skapats?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Matchar de uppmätta riktningarna isens flödesriktning för regionen?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Figur 42. Istidsspår på bergsyta.
1 = spår, 2 = ränna, 3 = parabelriss (pirstekaarre) , 4 = skärränna, 5 = skärformade brott, 6 =
musselbrott, 7 = korslagda spår (GTK 2007: 14)

xiii

Bilaga 7
Mätning av flyttblock och jättegryta
Material: bergartskarta, måttband, rep, bergartsguide, anteckningsmaterial

Mät flyttblockets omkrets och tyngd. För att räkna ut tyngden behöver man först veta
blockets volym och multiplicera detta med bergartens densitet (ex. granit 2,75 g/cm3).
Omkrets:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Vikt:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Mät djupet och bredden på jättegrytan. Djupet får man genom att t.ex. sänka ett rep med
en tyng i ändan och mäta hur långt ner repet går.
Djup:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Bredd:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hur mycket vatten skulle det rymmas i jättegrytan om den är helt full?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

