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Atomen 
 
Ett grundämne (eller element) är ett ämne i vilket samtliga atomer innehåller samma 
antal protoner (positivt laddade). Detta antal kallas ämnets atomnummer (betecknas 
med Z). Ett ämnes masstal är summan av antalet protoner och neutroner (oladdade) i 
kärnan. Atomnummer och masstal kan anges tillsammans med grundämnets 
elementsymbol på följande sätt (med kol som exempel): 
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Atomkärnan omges av elektroner (negativt laddade) som bildar ett elektronhölje 
(elektronmoln). Antalet elektroner hos en atom är lika med antalet protoner i atomens 
kärna. Atomen är alltså oladdad eller neutral. Elektronerna hos en atom fördelar sig på 
väldefinierade energinivåer med ett bestämt medelavstånd till atomkärnan. Man 
brukar tala om att elektronerna befinner sig i olika skal (benämnda K, L, M, N…). 
Detta visas ofta schematiskt på följande sätt. 
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Antalet elektroner som får plats i varje skal (i varje energinivå) är förutbestämt. 
Grundregeln är att energinivåerna fylls på inifrån och utåt, dvs de innersta skalen (lägst 
energi) fylls på först. Väteatomen har alltså en elektron i K- skalet och heliumatomen 
två elektroner i K-skalet. K-skalet har bara plats för två elektroner. När vi fyller på med 
nästa elektron tar den plats i L-skalet. Litiumatomen har alltså två elektroner i K-skalet 
och en i L-skalet. Känner man nu förutsättningarna för varje elektronskal kan hela 
periodiska systemet byggas upp elektron för elektron. (Verkligheten är dock något 
mera komplicerad och det finns undantag från denna princip.) 
 
Det finns även inom varje skal olika energinivåer och dessa nivåer har också utrymme 
för ett visst antal elektroner. Utrymmet för elektroner i elektronskalen och 
energinivåerna kan sammanfattas på följande sätt: 
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Elektronskal Antal elektroner Antal energinivåer 

inom skalet 
Fördelning av 
elektroner mellan 
nivåer inom skalet 

K 2 e- en nivå   

L 8 e- två nivåer  2+6 
M 18 e- tre nivåer  2+6+10 
N 32 e- fyra nivåer  2+6+10+14 
 
Som redan antytts är grundämnenas position i periodiska systemet direkt kopplat till 
elektronhöljenas utseende, den sk elektronkonfigurationen. Det är också möjligt att 
från elektronkonfigurationen dra slutsatser om ett ämnes egenskaper och om trender 
både när det gäller grundämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper. 
 
 
Se även ”Periodiska systemet” 


