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Att beskriva ett grundämne 
Du ska göra ett informationsblad i pages där du beskriver ett grundämne du valt. De bästa 
informationsbladen sätter din lärare ihop i ett häfte om grundämnen som du får använda under 
kommande kemiprov.


Följande ska finnas med i din beskrivning.


Grundämnesfakta 
• Grundämnets namn och dess kemiska tecken. 

• Var kommer namnet ifrån?

• Hur ser grundämnets elektronkonfiguration ut?

• Var i periodiska systemet hittar jag grundämnet och hur många protoner har ämnet.

• Är ämnets stabilt, reaktivt, ädelt oädel, strömledande, aggregationstillstånd i rumstemperatur, 

utseende osv…

• När upptäcktes grundämnet?

• Är grundämnet naturligt förekommande eller förenat med andra ämnen.

• Grundämnets densitet

• Ämnets kok och smältpunkt


Förekomst 
• Hur vanligt är grundämnet, jämför med andra grundämnen. Du kan välja om du vill jämföra 

grundämnets vanlighet i Universum, i stjärnor, i jordskorpan, inuti jorden eller varför inte i 
människokroppen.


Användning 
• Vad använder vi grundämnet till?

• Har grundämnet några viktiga funktioner i till exempel kroppen eller i vår teknik?




Bedömingsmatris 
E C A

Du beskriver grundämnet korrekt 
med namn, antal protoner och hur 
elektronerna är fördelade runt 
atomkärnan.

Du kan förklara grundämnets 
reaktivitet med hjälp av 
elektronkonfigurationen.

Du visar med ett diagram eller en 
tabell hur vanligt förekommande 
grundämnet är i jämförelse med 
några andra grundämnen

Du beskriver grundämnets 
förekomst i naturen och tänkbara 
kemiska föreningar

Du beskriver ett 
användningsområde för 
grundämnet

Du beskriver olika 
användningsområden för 
grundämnet och förklarar varför 
grundämnet används till just detta

Du analyserar hur grundämnet 
påverkat människans 
levnadsvillkor

Du redogör för en källa du använt


Informationsbladet är överskådligt 
skrivet med relevanta rubriker och  
korta faktatexter

Du redogör för 1-3 källor du 
använt i en källförteckning


Informationsbladet innehåller 
förklarande bilder och diagram

Du redogör för alla de källor du 
använt, motiverar varför och gör 
en analys av källornas 
trovärdighet


Informationsbladet har en 
tilltalande layout, förstärkt med 
relevanta bilder och bildtext med 
källhänvisningar


Diagrammen du använder har du 
själv gjort


