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INNEHÅLL
Den ryske kemisten Dimitri Mendelejev älskade att spela kort 
vilket troligtvis hade en viss betydelse när han 1869 konstruerade 
det första periodiska systemet. Mycket har hänt sedan dess. 
Systemet har utvecklats och flera grundämnen har tillkommit.
Det periodiska systemet är en tabell över samtliga grundämnen 
som är uppställda efter kemiska och fysikaliska egenskaper. I 
det periodiska systemet har varje grundämne sin plats, generellt 
finns metaller till vänster och ickemetaller till höger. Ämnen med 
liknande egenskaper placeras i samma kolumn och varje kolumn 
bildar en grupp. 

TEMAN
Periodiska systemet
Grundämnen
Atommassa
Dimitri Mendelejev
Protoner
Neutroner
Atomnummer
Ädelgaser
Övergångsmetaller
Katalysator

AKTIVITETER FÖRE FILMEN
Vilka grundämnen känner du till?1. 
Titta på det periodiska systemet, hur ser det ut och hur verkar 2. 
det vara uppbyggt? Känner du till något annat system som 
skulle kunna vara liknande?

FRÅGOR
Vem var Dimitri Mendelejev? Vad gjorde han för upptäckt 1. 
och vad var det som gjorde hans system unikt? Hur har hans 
system förändrats?
Vad är atommassa?2. 
Hur är det periodiska systemet uppbyggt?3. 
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Fakta
Produktionsland: USA
Längd: 16 min  
Från: 13 år  
Ämne: Kemi
Filmnr: 71218

 

 

De flesta av oss har säkert någon gång sett det periodiska 
systemet. Men var kommer det ifrån och vad använder 
man det till? Filmen berättar mer om det periodiska 
systemet och dess upphovsman. Du får även veta mer 
om vad som kännetecknar grundämnen, ädelgaser och 
övergångsmetaller.
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Vad är övergångsmetaller och vilka 4. 
egenskaper de har gemensamt?
Vad är atomnummer?5. 

AKTIVITETER EFTER FILMEN
Helium, neon, Argon, Krypton, Xenon och 1. 
Radon är alla ädelgaser. Ta reda på mer om 
deras egenskaper och användningsområden.
Hur fungerar en katalysator och hur används 2. 
övergångsmetallerna i sammanhanget?
Vad är ett grundämne och vad skiljer 3. 
grundämnen från andra ämnen?

LÄNKAR
http://sv.wikipedia.org/wiki/Periodiska_systemet – 
Wikipedia om periodiska systemet.
http://strangnet.se/periodiskt/ – Översikt över 
periodiska systemet.
http://www.kemi.uu.se/Kemi_resurser/Periodiska_
Systemet/index.shtm – Och ännu mer...

http://www.lth.se/kemigen/kemigen/periodiska_
systemet/ – Och ännu mer…
http://images.google.se/images?q=periodis
ka+systemet&oe=utf-8&rls=org.mozilla:sv-
SE:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&e
i=irrQSfFRw9H4BqSisNUH&sa=X&oi=image_
result_group&resnum=4&ct=title – Bilder över det 
periodiska systemet.
www.google.se – Bra sökmotor.
www.wikipedia.se – Uppslagsverk på nätet.
www.lankskafferiet.se – Länkar till sidor som 
passar bra för skolarbete.
www.forskning.se – En nationell webbplats för 
forskningsinformation.
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