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Formål:
- at forstå hvordan iskerner laves og hvordan de kan bruges til at fortolke historiske ændringer i klimaet
- at lave kunst som repræsenterer dannelsen af is ud fra sne
- at skabe kunst lavet af mange individuelle bidrag

Materialer:
Firkantede papir ark omkring 150x150mm eller almindeligt printer papir (som er let at scanne)
Forskellige nuancer af blå (blå markører, farveblyanter, eller kuglepenne. Brug kun farven blå)
Powerpoint (eller PDF) som pædagogisk redskab
Scanner eller kamera – således at en digital kopi kan laves af de studerendes tegninger/billeder
Billederne sendes til: icecoreart@gmail.com

Konceptet der skal undervises:
Denne øvelse viser hvordan iskapper og gletschere dannes, og hvordan is kan bevare miljømæssige spor, der
kan hjælpe forskere til at forstå ændringerne i Jordens atmosfære og klima.

Det grundlæggende:
Gletschere og iskapper dannes når sne akkumulerer. Når mængden af sne ophobes stiger trykket, hvorved den
underliggende sne presses. Dette skaber et lag af tæt sne som kaldes firn. Med tiden bliver firnen yderligere
komprimeret og udvikler sig til is. Når denne process sker, bliver luften mellem snehaglene fanget. Denne luft
som opbevares i isen kan udtages, hvorved vi kan lære om sammensætningen af tidligere atmosfærer. Forskere
der studerer iskerner bruge disse gasser som har været fanget i isen til at forstå hvordan koncentrationerne
af drivhusgasser som CO2 og CH4 (metan) har varieret over tiden. (Se dias 1-2 for at undervise i dette begreb).

Firn:
Granular, delvis konsolideret sne, der har overlevet en smelte sæson om sommeren, men endnu ikke er
gletscheris. Firn bliver til gletcheris når det er blevet uigennemtrængelig for flydende vand (fra
http://www.thefreedictionary.com/firn).

Processen som omdanner sne til is: I bunden af
firnen dannes is, og luft bliver fanget i isen og
danner bobler. Disse bobler bruges til at
rekonstruere fortidens klima ændringer. (fra
http://hays.outcrop.org/images/glaciars/tress4e/fig
ure-1608.jpg- ikke et aktivt link)

Aktivitet:
1. Elver, eller grupper af elever, bedes tegne tre billeder som repræsenterer noget i toppen, midten og bunden af
iskernen (f.eks. sne, firn, is; se ppt dias 3). Disse tegninger kan laves på almindeligt printer papir ved at bruge
forskellige kuglepenne og blyanter i forskellig tykkelse og nuancer af blå. (BRUG KUN BLÅ)
Her er et eksempel på hvilken slags tegning eleverne kan lave. Husk at der ikke er to snefnug som er ens og
bobler kan have mange forskellige former. Tilskynd kreativitet! Ved at lave en hurtigt 'Google billede' søgning
af luft bobler og snefnug findes billeder der kan fremme elevernes kreativitet, specielt de elever som er ukendte
med sne.

2. Saml tegningerne sammen, scan dem til digitale billeder og lav en kompileret fil. Afhængig af
tilgængelige ressourcer, tegningerne kan fotograferes med et digitalt kamera, eller anvendes i
montager i papirform. Scannede eller fotograferede billeder (i jpg format) e-mailes til
icecoreart@gmail.com
3. Alle de billeder der modtages fra hele verden i løbet af Polar Week vil blive samlet i et endeligt
sammensat billede for at skabe en ”global iskerne”. De indsamlede billeder vil blive sorteret efter
farve og tæthed for at simulere skabelsen af is fra sne. Yderligere mosaikker af billeder med polare
temaer såsom snefnug, pingviner, osv. vil også blive lavet. Billederne vil blive gjort tilgængelige for
download på APECS hjemmeside. Det sammensatte billede vil blive offentliggjort i slutningen af
Polar Week. Eleverne kan derefter forsøge at identificere deres bidrag til dette ”globale iskerne”
kunstprojekt.

Eksempel på en ”global iskerne”

Eksempel på en sammensat mosaik

Ekstra ressourcer for lærere til at hjælpe med at forklare, eller udvide denne aktivitet, kan findes på
disse hjemmesider:
http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/primer/primer.htm SnowCrystals.com blev oprettet af
Kenneth G. Libbrecht, Caltech professor i fysik. Morfologidiagrammet kan være af særlig betydning.
http://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html for mere information on dannelsen af iskapper/indlandsis
og betydelsen heraf.
http://snowflakebentley.com/bio.htm for historisk information om Wilson Bentley som var den første person der
fotograferede et enkelt snefnug i 1885. Denne side har også et enkelt snefnug-spil som kan være sjovt for yngre
elever- http://www.snowflakebentley.com/match.htm

