
Sammanfattning atomen och det periodiska systemet 

 
Ämnen som endast består av en sorts atomer kallas grundämnen. Exempel på grundämnen är kol, syre 
och guld. Alla andra ämnen är uppbyggda av två eller flera olika sorters atomer och kallas kemiska 
föreningar. Exempel på sådana ämnen är vatten, druvsocker, koksalt, metanol och ättiksyra. 
 
Atomens byggnad 
Atomen är vår minsta byggsten som bygger upp de olika ämnena. Atomen är i sin tur uppbyggd av 
ännu mindre partiklar. I atomkärnan har vi protoner, med positiv laddning (+) och neutroner som är 
neutrala. Runt kärnan kretsar elektroner som har negativ laddning (-). 
 
En atoms atomnummer talar om hur många protoner den har i kärnan. Atomnumret skrivs nere till 
vänster om atomens beteckning.  
 
Masstalet är summan av protonerna och neutronerna och skrivs uppe till vänster om atomens 
beteckning. 
 

T ex: C14
6 .  6:an är atomnumret = atomkärnan innehåller 6 st protoner. 8:an är masstalet, så kärnan 

innehåller 14 partiklar, varav 14 – 6 = 8 st är neutroner. Antalet elektroner är lika många som antalet 
protoner, så länge som det är en atom.  
 
Isotoper 
Om man tittar i en tabell så har ämnena masstal som är decimaltal. Anledningen är att det finns olika 
varianter, så kallade isotoper av grundämnena (masstalet i tabellen är ett medelvärde). De olika 
isotoperna har olika antal neutroner i atomkärnan, t ex finns väte i tre isotoper. 

 
Grundämnet kol finns i isotoperna kol-12 (C-12), kol-13 (C-13) och kol-14 (C-14), där C-12 är 
vanligast. C-14 är ett radioaktivt ämne som används för att bestämma åldern på olika organiska 
föremål ( t ex; trä, tyg, hår, naglar, papper och pergament). 
 
Elektronkonfiguration 
Elektronerna snurrar runt atomkärnan i olika elektronskal. De olika skalen har namn, det innersta 
närmast elektronkärnan kallas k-skalet, därefter följer l-, m-, n-, o-, p-, och q-skalen. Skalen kan bara 
innehålla ett visst antal elektroner. Det innersta k-skalet kan bara innehålla två elektroner, L-skalet som 
högst 8, M-skalet högst 18 st och N-skalet högst 32 st ( formel 2n 2 , där n är skalets ordningsnummer). 
Om skalet är ytterst kan det dock aldrig innehålla mer än 8 elektroner. 
 
Periodiska systemet 
Alla grundämnen är ordnade i det periodiska systemet. De står ordnade efter stigande atomnummer. 
En vågrät rad i det periodiska systemet kallas period och alla ämnen i raden har lika många skal. Den 
lodräta raden kallas grupp och av den kan man utläsa hur många elektroner det finns i det yttersta 
elektronskalet ( så kallade valenselektroner). 
Den ryske kemisten Mendelejev var den som först konstruerade det periodiska systemet, även om inte 
alla ämnen var upptäckta ännu (1869), han lämnade dock platser tomma för dessa ämnen. 



 
Grundämnesfamiljer 
Vissa grupper i det periodiska systemet är särskilt intressanta ur reaktionsperspektiv. 

1. Ädelgaserna. Gruppen längst ut till höger ( 8 eller 18) har alla ett fullt yttersta skal. 
Detta gör att ädelgaserna inte vill reagera med andra ämnen. 

2. Halogenerna. Gruppen närmast till väster om ädelgaserna (7 eller 17) har 7 elektroner i sitt 
yttersta skal. Då alla ämnen ”vill ha” ett fullt ytterst skal (= ädelgasstruktur) reagerar dessa 
gärna med andra ämnen och vill då ”ta” en elektron från ett annat ämne. 

      Dessa ämnen är giftiga i grundämnesform.  
3. Alkalimetallerna. Gruppen längst till vänster(1) har 1 elektron i sitt yttersta skal. Den vill då 

”ge” bort denna för att få ett fullt yttersta skal ( skalet innanför). Även dessa ämnen är mycket 
reaktiva och reagerar ofta häftigt. 

Alla atomer vill helst få 8 st elektroner i sitt yttersta skal, de vill nå ädelgasstruktur. För att få detta kan 
de antingen: 
*  ge bort elektroner  ( de bildar då positiva joner) 
*  ta upp elektroner   ( de bildar då negativa joner) 
* dela elektroner med andra atomer ( de bildar då molekyler) 

Joner 

När en atom tar eller ger bort en eller flera elektroner blir den inte längre neutral utan bildar då istället 
en jon (jonbildning). Atomer som har tagit upp elektroner bildar negativa joner och atomer som gett 
bort elektroner bildar positiva joner.  
 
T ex; Na � Na +  + e −     En natriumatom avger en elektron och bildar en envärd positiv jon. 
        Mg � Mg +2  + 2e −  Magnesiumatomen avger 2 elektroner och bildar en tvåvärd positiv jon. 
        Cl + 1e −

� Cl −        Kloratomen tar upp en elektron och bildar en envärd negativ jon. 

Jonföreningar 

När ämnen som har lätt för att ta elektroner reagerar med ämnen som har lätt för att avge elektroner 
bildas jonföreningar. Dessa består av positiva och negativa joner.  Dessa sitter ordnade i ett 
kristallmönster så att det är omöjligt att för varje enhet tala om hur många joner av varje sort det finns. 
Istället skriver man i formeln för ämnet förhållandet mellan jonerna,  
t ex; NaCl ( natriumklorid = vanligt koksalt) visar att det finns lika många natriumjoner som 
kloridjoner. Hela enheten NaCl kallas en formelenhet. 
Fler ex: MgCl 2  ( 2 kloridjoner på varje magnesiumjon), FeS, ZnBr 2 , Al 2 S 3 . 

 
När man löser en jonförening i t ex vatten kommer de positiva jonerna och negativa jonerna gå ut i 
lösningen var för sig. Jonföreningar leder elektrisk ström i vattenlösning. 
 

Molekylföreningar 

Ämnen som har svårare för att bilda joner (t ex  kol, väte, kväve) kan istället dela elektroner med andra 
ämnen och bilda molekylföreningar. När man löser upp en molekylförening i vatten kommer 
molekylen fortfarande att hålla ihop och bilda en enhet. Molekylföreningar leder inte elektrisk ström i 
vattenlösning.  
 
Exempel på molekylföreningar är: vatten ( H2O), metan (CH4), syrgas (O2), koldioxid (CO2). 
 
Det finns ingen skarp gräns mellan när ämnen bildar molekylföreningar och jonföreningar, utan 
gränsen är ”flytande”.  ( Från ”opolära molekyler som H2 över polära som H2O, där syreatomen drar 

mer i elektronerna till jonföreningar som t ex CaCl2.) 

 



Bindningen mellan atomerna i en molekylförening kallas elektronparbindning eller kovalent bindning. 

Formelskrivning 

När ämnen reagerar med varandra skriver man en reaktionsformel. Till vänster skrivs de ämnen som 
man utgår från med +-tecken emellan, sen skriver man en pil och till höger de bildade ämnena. 
T ex:  

1. magnesium + brom � magnesiumbromid 
Men oftast blir det för klumpigt och ger för lite information, så istället skrivs formeln med 
kemiska tecken: 

             Mg + 2Br � MgBr2  
För att veta hur många av varje ämne som behövs och formeln för det/ de bildade ämnet/na får 
man kontrollera hur många elektroner som ska tas upp/ ges bort. 
Magnesium står i andra gruppen i periodiska systemet och har då 2 valenselektroner och ”vill” 
därför ge bort dessa. Brom står i gruppen näst längst ut till vänster och har då 7 
valenselektroner och behöver då ytterligare 1 för att få skalet fullt. För att ta emot de två 
elektronerna från magnesiumet behövs då två bromatomer.  

 
2. aluminium + syre � aluminiumoxid 

4Al + 3O2 � 2Al2O3  
Aluminium ”vill” ge bort 3 elektroner men varje syreatom kan bara ta emot 2 elektroner. 2 
aluminiumatomer ger då 3 + 3 = 6 elektroner, 3 syreatomer kan ta upp 
2 + 2 + 2 = 6 elektroner. Formeln för den bildade aluminiumoxiden blir därför Al2O3. 
Men då syret förekommer i form av syrgas, O2, skulle vi behövt 1,5 syrgasmolekyler. I formeln 
dubblar vi därför alla antal formelenheter för att slippa decimaltal. 

 
Atommassa 
Eftersom atomerna är så små är det inte praktiskt att mäta deras massa med våra vanliga enheter. Man 
införde därför enheten u ( ”mass unit”). En proton respektive en neutron har massan 1 u vardera, 
elektronen har mycket mindre massa, så man brukar bortse från den när man bestämmer massan på en 
atom. T ex; väte innehåller bara en proton och en elektron och har därför massan 1 u och en 
heliumatom med 2 protoner och 2 neutroner har massan 2+2=4u.  
 

Protonens massa : ca: 1,673 kg2710 −⋅   elektronens massa ca: 9,1095 kg3110−

⋅  

 
Dock är det sällan man i praktiken behöver jobba med enstaka atomer. Man har därför infört antalet 1 

mol ≈ 6,022 2310⋅  st. En mol av ett ämne väger lika mycket i gram som 1 enhet av ämnet väger i u ( t 
ex väger alltså 1 mol vätgas 1+1 = 2g).  
 
Räkning 

Formler:  
M

m
n =    n= antal mol      m= massan      M= molmassan   

 
Molmassan får man genom att addera masstalet för de olika grundämnena som ingår i ämnet. 
 
T ex; molmassan för vanligt koksalt ( NaCl) är 23 + 35,5 = 58,5 g/mol 
 
 

        
V

n
C =             C = koncentrationen i mol/ 3dm , V= volymen i dm 3  

 
 
 



Instuderingsfrågor 

 
1. Vad menas med ett grundämne? 
2. Vad kallas ämnen som inte är grundämnen? 
3. Vilka är de viktigaste elementarpartiklarna och vilka laddningar har de? 
4. Vad menas med en atoms atomnummer och masstal? 

5. Hur många protoner, neutroner och elektroner har atomen Mg26
12 ? 

6. Vad kallas det tredje skalet? 
7. a) Hur många elektroner kan det tredje skalet ha som mest? 
    b) Hur många elektroner kan det tredje skalet ha som mest när det är det yttersta skalet? 
8. a) Vad kallas en vågrät rad i det periodiska systemet? 
    b) Vad kallas en lodrät rad i det periodiska systemet? 
9. Vad menas med valenselektroner? 
10. Vad hette mannen som kom på det periodiska systemet? 
11. Vad kallas ämnena i grupp 1 i det periodiska systemet med ett gemensamt namn? 
12. Vad kallas ämnena i grupp 7 i det periodiska systemet med ett gemensamt namn? 
13. Vad kallas ämnena i grupp 8 i det periodiska systemet med ett gemensamt namn? 
14. Rita ut elektronkonfigurationen för ämnena väte, litium, bor, syre och magnesium. 
15. Vad menar man när man säger att ämnen vill uppnå ädelgasstruktur? 
16. Vad kallas det när atomer tar upp eller ger ifrån sig elektroner? 
17. Vad menas med en positiv respektive negativ jon? 
18. Vilken laddning får :  

1. en kalciumjon? 
2. en kloridjon? 
3. en oxidjon? 
4. en cesiumjon? 
5. en aluminiumjon? 
6. en bromidjon? 

19. Vilka av ämnena nedan är jonföreningar och vilka är molekylföreningar: 
       NaCl,  CH 4 , FeCl3, MgO, SO2, H2, NaBr, CO2 

20. Balansera formlerna; 
 a)     Be +  Cl2 �    
  b)     Ag + I2 � 
 c)     H2  + Cl2 � 
 
21. Vilka är ämnena och är det atomer eller joner; 
  
 Elektroner Protoner Neutroner 

a 7 7 8 
b 18 19 20 
c 18 17 18 

 
22. Hur många massprocent väteatomer och syreatomer finns det i vatten? 
 
23. Hur många gram syreatomer ingår i 45 g vatten? 
 
24. Hur många gram NaCl finns det i 1 dl av en lösning med koncentrationen 1,5 mol/dm3? 
 


