
 
 

Atomen består av en kärna med protoner 

(positivt laddade) och neutroner (neutralt lad-

dade). Runt atomkärnan finns elektroner 

(negativt laddade) i olika elektronskal. Antalet 

protoner bestämmer vilket grundämne det är. 

Elektronerna i det yttersta elektronskalet 

(valenselektroner) bestämmer grundämnets 

egenskaper. 

I det periodiska systemet finns alla grundäm-

nen som är kända idag. Som grundämne, upp-

ställt i periodiska systemet, har det alltid lika 

många elektroner som protoner. Ett grundäm-

ne är alltså oladdat. Grundämnen eftersträvar 

fullt yttre elektronskal. Därför ger/tar eller lå-

nar de elektroner med andra atomer. Om en 

atom inte har lika många protoner (positiva 

laddningar) som elektroner (negativa ladd-

ningar) kallas den jon. En atom blir en positiv 

jon om den har förlorat elektroner och en nega-

tiv jon om den har tagit upp elektroner. 

Elektronskal är de energinivåer som elektroner-

na färdas i. Skalen börjar namnges från atom-

kärnan med bokstaven K. K-skalet kan max in-

nehålla två elektroner, L-skalet åtta. Det ytters-

ta elektronskalet kan max innehålla åtta elek-

troner oavsett vilken bokstav det har (undantag 

om det är K-skalet).  

 

Sammanfattning: Antalet protoner avgör vilket 

grundämne det är. Antalet elektroner bestäm-

mer om grundämnet är en jon (laddat) eller 

oladdat. Antalet neutroner avgör vilken isotop 

av grundämnet det är. En isotop är en variant av 

ett grundämne. Alla grundämnen har isotoper. 

Isotoperna av ett grundämne får olika egenska-

per. Framförallt avgör det om ämnet är radioak-

tivt eller inte.  

Begrepp och svåra ord:  

 

Elektron, proton, neutron, elektronskal, 

energinivå, valenselektron, periodiska sy-

stemet, grundämne, isotop, radioaktiv 
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  Atomkunskap  

Rätt Fel 1. Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Alla grundämnen har isotoper.   

 En positiv jon har varit en atom som förlorat elektroner.   

 Det yttersta elektronskalet (om atomen har två eller fler skal) kan max innehålla 10 elektroner.   

 Grundämnens isotoper har olika antal neutroner.   

 Det innersta elektronskalet kallas L-skalet och kan max innehålla två elektroner.   

Rätt Fel 2. Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Elektronerna i det innersta elektronskalet kallas valenselektroner.   

 Ett grundämne i det periodiska systemet är elektriskt oladdat.   

 Det är protonerna som avgör vilket grundämne det är.   

 Elektroner är elektriskt positivt laddade.   

 Alla grundämnen finns samlade i det periodiska systemet.   

Rätt Fel 3. Atomkunskap. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Neutroner har ingen elektrisk laddning. De är neutrala.   

 En atom kan vara elektriskt positivt eller negativt laddad.   

 En laddad atom kallas jon.   

 Positivt laddade atomer har ett överskott på elektroner.   

 Grundämnen eftersträvar fullt yttre elektronskal.   

Begrepp:  Förklaring:  

Elektronskal  

Energinivå  

Valenselektroner  

Periodiska systemet  

Grundämne  

Isotop  

Radioaktiv  

Rätt svar: 1.ABD 2.BCE 3.ABCE 
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