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Lässchema till ”Grundläggande Kemi 1: Struktur” 
 
Kursbok: 
A. Burrows, J. Holman, A. Parsons, G. Pilling, G. Price,  
Chemistry3 introducing inorganic, organic and physical chemistry (2nd 
Edition, 2013) 
 
Föreläsningarnas (ungefärliga) innehåll och motsvarande avsnitt i läroboken: 
F1-2. Introduktion: Elektromagnetiskt spektrum – elektronen – vågfunktionen. 
Makroskopisk – Mikroskopisk – Symbolisk – bild av kemi  
3.1 Den klassiska bilden av atomen fram till Rutherfords atommodell. 
3.2 Elektromagnetisk strålning och kvantiserade tillstånd. Våglängd, frekvens, färg. 
Våg-partikeldualism 
3.3 Atomspektra enligt Bohr 
3.4 Elektronens natur: vågpartikel-dualism 
3.5 Vågfunktioner och atomorbitaler: nya, fundamentala begrepp. Fundera mycket! 
F3. Orbitaler – Mångelektronsystem – Periodiska systemet  
3.6 Flerelektronvågfunktioner. Elektronspinn. Aufbau principen för elektronstrukturen i 
periodiska systemet. Valenselektroner och ”kärnelektroner”. Hunds regel. Skärmning, 
Slaters regler och effektiv kärnladdning. 
3.7 Atomegenskaper och periodiska systemet. Joniseringsenergi och elektronaffinitet. 
F4-5. Kemisk bindning: tvåatomiga molekyler 
4.1 Dissociationsentalpi, bindningsenergi, bindningsavstånd 
4.2 Lewis-modellen 
4.3 Elektronegativitet och oxidationstal 
4.4 Introduktion till valensbindningsteori & MO teori 
[4.5 Valensbindningsteori (VB); behandlas under F7 ]   
4.6 Molekylorbitalteori, MO 
4.7 H2-molekylen, bindande och antibindande MO, symmetrietiketter 
4.8 Molekylorbitalenergidiagram och förutsägelsen av olika egenskaper från 
elektronstrukturen 
4.9 Linjärkombination av p-orbitaler 
4.10 F2 och O2 molekylerna (paramagnetism) 
(4.11 Flera homonukleära diatomiga molekyler och deras bindning: kursivt) 
4.12 Heteronukleära diatomiga molekyler och deras bindning, t.o.m sid 207  
F6-8. Fleratomiga molekyler 
4.5 Valensbindningsteori (VB)  
5.1 Lewismodellen, oktettregeln, formell laddning och oxidationstal 
5.2 VSEPR: viktigt, bra och rätt lätt, men inte alltid korrekt 
5.3 Polära kovalenta bindningar och bakgrund till varför de blir polära. 
5.4 VB för fleratomiga molekyler, hybridisering 
5.5 Resonansstabilisering 
F8-9. Introduktion till spektroskopi  
10.1 Spektroskopi på molekylära föreningar 
10.2 Energitillstånd och spektroskopi, kvantisering, partikeln- i-lådan 
10.3 Absorption eller emission, Lambert-Beers lag, Boltzmannfördelning, urvalsregler 
F10. Vibration- och rotationsspektroskopi 
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10.4 Rotationsspektroskopi, t.o.m. sid. 469 (resten kursivt) 
10.5 Vibrationsspektroskopi, IR t.o.m ”Isotopic substitution” (ej Box 10.4)   
12.2 Om IR tillämpningar 
F11-12. Elektronspektroskopi, NMR, Masspektrometri 
10.6 UV, VIS spektroskopi, elektronövergångar, färg 
10.7 + 12.3 NMR/ESR spektroskopi, MRI 
(12.1 Masspektrometri): kursivt! 
12.4 Molekylärkaraktärisering 
F13-14. Repetition/konsultation 
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Räkneövningar - innehåll: R1 – R6 
R1 Elektromagnetiska spektra, elektronen, vågfunktioner, atomorbitaler, skärmning. 

joniseringsenergi, elektronaffinitet och periodiska systemets uppbyggnad,  

R2 Lewismodellen, valensbindningsmodellen, kovalent bindning, polär kovalent bindning, 
bindande och antibindande kombinationer av orbitaler, molekylorbitaler och beroendet av 
symmetrikombinationer på ingående orbitaler. 

R3 Bindningstal, formell laddning, oxidationstal, VSEPR, VB, resonansformer, oktettregeln 
och konstruktionen av periodiska systemet.  

R4 Lewis-strukturer, VSEPR, allmänna spektroskopibegrepp 

R5 Spektroskopier: elektron (UV/VIS), rotation, vibration, NMR 

R6 Repetition 

 
Till samtliga räkneövningar finns förslag till svar och lösningar för alla uppgifter 
tillgängliga efter räkneövningen. 
 
Kortfattad beskrivning av laborationer 
L1. Spektroskopi 
Tolkning av spektra. Plancks strålningslag, kontinuerliga svartkroppsstrålare samt 
diskreta spektra. Analys av spektra. 
L2. Orbital 
Konstruktion av radialdelen av vågfunktionen för några orbitaler och tolkning av 
resultatet. Bestämning av sannolikheten för att hitta elektronen på olika avstånd från 
atomkärnan. 
L3. Kemisk bindning i H2 molekylen 
Bindningen i vätgasmolekylen. Användning av kvantkemiska beräkningsprogram. 
Begreppen: bindningsenergi, bindningsavstånd och potentialkurvor. 

L4. VSEPR, molekylers symmetri och molekylmodellering 
Några små molekyler modelleras och deras konformation och symmeri analyseras. 
Hybridisering av atomorbitaler och hur önskvärd symmetri kan uppnås. 
L5. Spektrofotometri 
Spektrofotometrisk bestämning av Mn. Analys av en svagt färgad Mn2+(aq) lösning 
genom oxidation till MnO4

-(aq) och mätning med absorptionsspektrofotometri. 
Tillämpning av Lambert Beers lag. 
L6. Partikeln-i-lådan (kvant) 
Elektronövergångar i konjugerade färgämnen observeras med UV/VIS spektroskopi och 
tolkas med hjälp av partikel i lådan modellen. Existensen av kvantiserade energinivåer 
introduceras som en konsekvens av några randvillkor på vågfunktionen. Begreppen 
HOMO och LUMO. 

 


