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Ametyst (kvarts) i en geode



Mineraler

Geologer bruger mineraler til at identificere sten og 

klipper. Ved at bestemme sammensætningen af 

mineraler i stenen, kan man finde ud af hvordan og 

hvornår stenen eller klippen er blevet dannet.

Mange af de vigtige ressourcer vores samfund har brug 

for, er fremstillet af mineraler: 

Isolering i vores huse
Cement i bygninger 
Elektroniske komponenter i vores smartphones 
Farverne i maling 
- og meget mere.

Hvorfor er mineraler vigtige?

Malm-mineraler er mineraler som indeholder

grundstoffer, som der er økonomisk gevinst

ved at udvinde.

Chalcopyrit =CuFeS2 er et malmmineral og en

vigtig kilde til kobber, som anvendes i

elektronisk udstyr f.eks. ledninger og motorer



Mineraler

Se dig omkring. 

Har du nogensinde tænkt på, 
hvordan tingene laves? 
Hvad består den ske, du plejer 
at spise morgenmad af? Hvad 
med din cykel eller din telefon?

Vores moderne liv er fuld af 
genstande lavet af råstoffer, der 
stammer fra mineraler og sten.
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Mineraler

Læringspointer

• Jeg kender definitionen af et mineral

• Jeg ved hvorfor mineraler er vigtige for samfundet

• Jeg ved hvilke af mineralets egenskaber man kan bruge til at identificere det

• Jeg kan identificere de mest almindelige bjergartsdannende mineraler



Mineraler

”... et naturligt dannet fast uorganisk stof med en bestemt 

kemisk sammensætning og en karakteristisk krystalstruktur”

Alle mineraler danner krystaller, men ikke alle krystaller er 

mineraler. Der er ca 3800 officielt anerkendte mineraler 

Hvad er et mineral?

Diskuter med din sidemakker?

• Hvad betyder ‘naturligt dannet’?

• Hvad betyder ‘fast’?

• Hvad betyder ‘uorganisk’?

• Hvad betyder ‘en bestemt kemisk sammensætning’?

• Hvad betyder ‘en karakteristisk krystalstruktur’?

Calcit krystaller

Kvarts varianter: 

almindelig hvid kvarts, 

Rosenkvarts, Ametyst

Vanadinit 

krystaller



Mineraler

”... et naturligt dannet fast uorganisk stof med en bestemt 

kemisk sammensætning og en karakteristisk krystalstruktur”

Hvad er et mineral?

• ‘naturligt dannet’ betyder at det er fundet i naturen, altså ikke menneskeskabt

• ‘fast’ betyder at det ikke er flydende eller på gasform

• ‘uorganisk’ betyder at det ikke er skabt af planter eller dyr

• ‘bestemt kemisk sammensætning’ betyder at det altid indeholder de samme grundstoffer og kan 

beskrives med en kemisk formel

• ‘en karakteristisk krystalstruktur’ betyder at dets grundstoffer er organiseret i et gentagende mønster

Calcit krystaller



Mineraler

Salt kaldes også stensalt, kogsalt, og i daglig tale køkkensalt. 

Mineralnavnet er Halit

Hvad er et mineral?

• ‘naturligt dannet’ Salt dannes ved fordampning af havvand

• ‘fast’ Det er små faste krystaller

• ‘uorganisk’ Skabt ved en fysisk proces: fordampning

• ‘bestemt kemisk sammensætning’   Salt består af Natrium og Klor

Den kemiske formel er NaCl

• ‘en karakteristisk krystalstruktur’     Krystallerne former små kuber (terninger)

Krystalstrukturen er kubisk

Eksempel med mineralet salt

Kender du til steder hvor man kan finde salt i naturen?



Mineraler

Galena er det vigtigste malmmineral til at udvinde metallet Bly 
(Pb)

Hvad er et mineral?

• Bly bruges i batterier, pigmenter, elektronik osv

• Kemisk formel for Galena = PbS

• Galenas krystalstruktur er kubisk 

Eksempel med mineralet Galena

S

Pb

Galena 

krystaller

Malmmine, hvor der brydes malm-

mineraler, bla. Galena



Mineraler

Opgave

• Rubin

• Olie

• Vulkansk glas (obsidian)

• Salt

• Rav

• Gips

• Vitamin C

• Sukker

• Diamant

• Kvarts

• Kalk (på din vandhane)

©T.Waight

Diskutere med din sidemakker: 
Hvilke af disse er (eller er ikke) mineraler? Og hvorfor?



Mineraler

Et minerals fysiske egenskaber afhænger af kemien: Hvilken kemisk 

sammensætning har det, hvordan ligger grundstofferne i strukturen, hvordan 

er de bundet til hinanden osv. 

De fysiske egenskaber kan bruges til at identificere de enkelte mineraler.

• Farver – afhænger af krystallens kemi – grundstofferne
• Et eksempel er malakit. Dette mineral er grønt fordi det indeholder Cu 

• Hårdhed – afhænger af bindingerne mellem grundstofferne
• Et eksempel er diamant.

• Spaltelighed – et minerals evne til at gå i stykker i en bestemt retning, som

reflekterer svagheder i mineralets gitterstruktur
• Et eksempel er biotit (også kaldet glimmer på dansk)

Identifikation af mineraler



Mineraler

Hårdhed afhænger af hvordan de forskellige grundstoffer er

forbundet til hinanden

- stærke kovalente bindinger eller

- mindre stærke ionbindinger

• Man kan bestemme overordnet hårdhed med et par enkle værktøjer

• Hvis et mineral kan ridse i din fingernegl, har det en hårdhed over 2,5.

• Hvis et mineral kan ridse en 50 øre, har det en hårdhed over 3,5.

• Hvis et mineral kan ridse et stykke glas, har det en hårdhed over 5,5.

• Et mineral med en hårdhed over 5,5 kan ikke ridses med en lommekniv

Identifikation af mineraler: hårdhed Et minerals hårdhed definers ud fra
Mohs hårdhedsskala



Mineraler

Mineraler er bygget op af grundstoffer, der er sat sammen i et helt specielt mønster eller gitterstruktur. 

Bindingen og svagheder i gitterstrukturen af et givet mineral bestemmer, hvordan mineralet ser ud som krystal 

og hvordan mineralet går i stykker.

• Et mineral kan have en eller flere spalteflader, f.eks. galena har tre vinkelrette spalteflader.

• Nogle mineraler har ingen svaghedsretninger i deres gitterstruktur og derfor har ingen spaltelighed, men brydes i ujævne

flader (brud) f.eks. kvarts.

Identifikation af mineraler: spaltelighed



Mineraler

Eksempler på spaltelighed i de mest 

almindelige mineraler.

Identifikation af mineraler: spaltelighed



Mineraler

De fleste sten du finder i Danmark består af disse få mineraler:

• Kvarts

• Feldspat (alkali feldspat og plagioklas feldspat)

• Glimmer (biotit)

• Amfibol

• Granat

• Calcit

Hvordan identificerer man almindelige mineraler?

©T.Waight



Mineraler

Kvarts
SiO2

● En af de meste almindelige mineraler på Jordens overflade

● Typisk hvid (SiO2)

● Gennemsigtig Hårdhed = 7 (kan ikke ridses med en kniv)

● Ingen spaltelighed – ujævn brud som kaldes for muslet brud ©T.Waight

De hvide krystaller i denne granit er kvarts

©T.Waight



Mineraler

Alkali Feldspat og Plagioklas 
Feldspat
KAlSi3O8-NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8

Der er to slags feldspat

● Alkali feldspat er typisk rødlig (NaAlSi3O8-KAlSi3O8)

● Plagioklas feldspat er typisk hvid (NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8)

● Hårdhed = 6 (kan ikke ridses med en kniv)

● Spalter i to retning – vinkelret til hinanden

©T.Waight
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Mineraler

Alkali Feldspat og Plagioklas 
Feldspat
KAlSi3O8-NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8

©T.Waight

©T.Waight

De røde krystaller i 

denne granit er 

alkali feldspat

De hvide krystaller i 

denne gnejs er 

plagioklas feldspat

©T.Waight

©T.Waight



Mineraler

Biotit (sort glimmer) 
K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2

• Sort i farven, skinnende

• Hårdhed = 2,5-3 (blød - kan nemt ridses med en kniv)

• Spalter i én retning og danner flager.

©T.Waight

De sorte krystaller i 

denne granit er biotit

©T.Waight



Mineraler

Amfibol
(Ca,Na)2–3(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH,F)2

En kemisk kompleks gruppe af mineraler

• Sort til mørkegrøn i farven

• Hårdhed = 5-6 (kan ikke rigtig ridses med en kniv)

• Amfibol spalter i to retning på 120°/60°

©T.Waight

De sorte krystaller i denne 

gnejs er amfibol

©T.Waight



Mineraler

Granat
(Ca,Mg,Fe2+)3(Fe3+,Al)2Si3O12

• Rød-lilla i farven

• Hårdhed = c. 7 (kan ikke ridses med en kniv)

• Danner afrundede krystaller med mange flader 
(dodekahedraler).

De røde krystaller i 

denne gnejs er 

granat

©T.Waight
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Mineraler

En eksempel - granit

Granit findes meget ofte som strandsten i 
Danmark

En typisk granit består af:

• Lyserød alkali feldspat

• Hvid plagioklas feldspat

• Gennemsigtig kvarts

• Sort biotit

©T.Waight
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©T.Waight
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Calcit
CaCO3

Hovedbestanddelen i den sedimentære bjergart 
kalksten

• Hvid i farven

• Hårdhed = 3 (kan ridses med en kniv)

• Spalter i tre retninger og danner romber, men den 
er typisk alt for finkornet til at man kan se 
krystaller og spalteretninger.

Reagerer med saltsyre (HCl) og danner bobler af 
CO2

Reaktion: CaCO3+2HCl => CO2+H2O+CaCl2






Mineraler

Tag en tur til stranden, eller til jeres nærmeste 

kæmpesten – og brug værktøjerne beskrevet i 

denne lektion til at identificere, hvilke mineraler 

der er til stede

Sådan kan I selv undersøge emnet



Mineraler

Mineraler – en introduktion relaterer sig til 

disse andre lektioner fra www.junior-
geologerne.dk:

• Jordens opbygning og pladetektonik

• Bjergartscyklus 

• Råstoffer – forbrug og verdensmål

• Råstoffer- jern og kobber

Øvrige undervisningsmaterialer

Sådan kan I arbejde videre med emnet

Madsen, L. (2001) Strandsten (3. udgave). Geografiforlaget – ISBN 87-
7702-243-2

Østergaard, T.V. (2015) Danske strandsten – en guide ISBN 
9788702181647

Poster: Dansk strandsten -
https://www.naturhistoriskmuseum.dk/Default.aspx?ID=5099&Product
ID=PROD456

https://www.geus.dk/udforsk-geologien/ture-i-naturen/kaempesten/

https://www.usgs.gov/science-support/osqi/yes/resources-teachers

https://www.geolsoc.org.uk/heresources

https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/rocks_minerals/index.html

https://www.naturhistoriskmuseum.dk/Default.aspx?ID=5099&ProductID=PROD456
https://www.geus.dk/udforsk-geologien/ture-i-naturen/kaempesten/
https://www.usgs.gov/science-support/osqi/yes/resources-teachers
https://www.geolsoc.org.uk/heresources
https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/rocks_minerals/index.html


Mineraler

At genkende og identificere mineraler er en 

fundamental kompetence for en geolog.

Geologerne bruger tilstedeværelsen af 

forskellige mineraler til at navngive og 

klassificere bjergarter. 

Mineralerne kan bruges til at tolke hvordan og 

hvorhenne en bjergart er dannet. 

Geologerne bruger mineral-identifikation når 

de laver geologisk kortlægning, 

ressourceudforskning og grundforskning.

Sådan arbejder geologer

©T.Waight


