
Välkommen till orienteringskursen Grundämnenas upptäckt! 

 
 

Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp 
behandlar historien bakom upptäckterna av ett flertal 
grundämnen (t ex litium, yttrium och ytterbium) i närheten 
av Stockholm (Ytterby, Utö) med fokus på de geologiska 
förutsättningarna för grundämenas förekomster samt hur 
dessa grundämnen separerades. Begreppet atom och det 
periodiska systemet kommer att förklaras. Grundämnenas 
användning i olika material kopplas till pågående forskning 
med särskild fokus på grundämnena som upptäcktes i 
närheten av Stockholm. Problem med vissa råvarors kritiska 
tillgänglighet belyses och kopplas till vikten av återvinning. 

Dina lärare är Mats Johnsson, Gunnar Svensson och Alasdair Skelton. Mats och Gunnar är forskare och 

lärare vid Institutionen för material- och miljökemi. Alasdair Skelton är forskare och lärare vid 

Institutionen för geologiska vetenskaper. 

Vårt schema är: 

2020-01-23  Grundämne, atomer och det periodiska systemet – Mats Johnsson 

2020-01-30  Grundämnen kända sedan antiken, alkemi – Mats Johnsson 

2020-02-06  Upptäckter under 1700-talet – Mats Johnsson 

2020-02-13  Upptäckter under 1800-talet – Mats Johnsson 

2020-02-20  Upptäckter av nya grundämnen i Stockholms berggrund: Litium från Utö – Alasdair Skelton 

2020-02-27  Upptäckter av nya grundämnen i Stockholms berggrund: Yttrium och de sällsynta 

jordartsmetallerna från Ytterby – Alasdair Skelton 

2020-03-05  Laborationer – Mats Johnsson, Gunnar Svensson 

2020-03-12  Upptäckter under 1900-talet – Mats Johnsson 

2020-03-19  Grundämnenas användning – Gunnar Svensson 

2020-03-26  Kritiska råvaror – Gunnar Svensson 

2020-04-04 - 05  Exkursioner till Utö och Ytterby – Alasdair Skelton 

2020-04-23  Tentamen  

2020-05-07  Omtentamen  

 

Föreläsningarna börjar kl. 18.00 i De Geer-salen, Geovetenskapens hus (det gröna huset mitt emot T-
bana universitetet). Slå oss en signal om du inte hittar eller inte kommer in (Mats: 08-16 21 69, Gunnar: 
08-164505, Alasdair 076 7707699). Vi är klara 20.30.  

Mer information om kurslitteraturen skickas ut innan kursstart! 

Har du frågor är det bara att ringa eller maila oss: 

Mats: mats.johnsson@mmk.su.se 

Gunnar: gunnar.svensson@mmk.su.se 

Alasdair: alasdair.skelton@geo.su.se 

Du kan anmäla dig via antagning.se. 

Välkommen till vår orienteringskurs! Mats, Gunnar och Alasdair 
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