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Lärarhandledning

Skatter från jordens inre
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Beskrivning av utställningen:
I utställningen finns det ett stort antal montrar som låter 
eleverna se, och i vissa fall röra, bergarter och mineraler. På 
en dator som visar den kemiska strukturen i de vanligaste 
mineralen kan eleverna se hur atomerna sätts ihop till ett 
mineral med specifika egenskaper. Mineral som finns att 
analysera i detalj är: Kvarts, fältspat, glimmer, granat, kalcit, 
halit och hematit. 

Besök i utställningen
Inled ert studiebesök med en kort film. Filmen finns både i 
utställningen och på webben och är fem minuter lång. Fil-
men beskriver vad ett mineral är, hur människorna genom 
tiden varit och är fascinerade av mineraler. Filmen namnger 

några av de vanligaste mineralerna och belyser skillnaden mellan mineral och grundämnen. Vidare beskrivs hur 
mineral skapas och vad människan använt dem till såväl förr som nu. Vårt beroende av mineraler belyses ur ett 
helhetsperspektiv som både berör användningen och den långsamma återskapningen av mineral. 

Under ett besök kan eleverna ta del av olika delar av det centrala innehållet i Kemi1 som är: 
Materia och kemisk bindning: [1] Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering. 
[2] Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för orga-
niska och oorganiska ämnen.

Gå igenom före besöket? 
• Bindningstyper 
• Kristallstrukturer 
• Atomens uppbyggnad  

Om ni väljer att använda er av det efterarbete som förslås kommer ni även beröra följande centrala innehåll. 
Analytisk kemi: [3] Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering. 
Reaktioner och förändringar: [4] Fällningsreaktioner. 

Efterarbete:
 Arbeta med strukturer inom kemin. För en dialog med klassen om hur molekyler kopplas samman och bildar kris-
taller samt diskutera olika kristallstrukturer. Återkoppla till de strukturer ni såg på museet. 
Skapa en verklighetsanknytning mellan vad eleverna just lärt sig om mineral genom att diskutera t.ex. mineraler i 
vardagen, hushållning och återvinning. 

Efterarbete finns i form av några lektionsplaneringar varav tre är laborationer. En av laborationerna låter eleverna 
undersöka mineraler med hjälp av reagens. I en annan utför eleverna en färgrik kristallisation. Den tredje behandlar 
löslighet. 
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Utställningskarta

Delar av utställningen som är särskilt 
intressanta för ert studiebesök är: 

Vad är ett mineral? 
Besöks för att uppnå mål [1][2] 

Mineralens struktur 

Besöks för att uppnå mål [1] 

Mineralens egenskaper 

Besöks för att uppnå mål [2] 

Mineral i vardagen 

Besöks för att uppnå mål [2] 

Andra sevärdheter: 

Fluorescensrummet 

Ädelstenar och ametister 

Malmer 

Meteoriter 

Hjalmar Sjögrens Samling 
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