
Kursplan för Kemi

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135
ÄMNE:
Naturorienterande ämnen

Ämnets syfte och roll i utbildningen
Kemiämnet syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv. Samtidigt skall
utbildningen befästa upptäckandes fascination och glädje och människans förundran och nyfikenhet
såväl inför vardagslivets fenomen som naturens uppbyggnad. Kemiämnet syftar vidare till att
belysa och bearbeta frågor om hälsa, miljö och jordens resurser.

Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven

beträffande natur och människa

– utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet,

– utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner,

– utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för kemiska
processer,

– får inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande,

– utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

–utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och modeller och hur dessa
kan utvecklas genom experimenterande,

– utvecklar kunskap om hur kemin har påverkat våra materiella livsvillkor och vår kulturs
världsbild,

beträffande kunskapens användning

– utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan
användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

– utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och estetiska argument i
diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämpningar.

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Kemiämnet tar sin utgångspunkt i vardagen och lyfter i detta perspektiv fram frågor rörande
naturresurser och hälsa. Grundläggande är begrepp som materiens uppbyggnad och egenskaper,
kemiska reaktioner, kretslopp och transport. Förståelse av materiens struktur och egenskaper utgår
från elementär kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning. Centralt för tolkningen av
kemiska reaktioner är att massan bevaras, men att atomära beståndsdelar vid reaktionen arrangeras
till nya kemiska föreningar samtidigt som energi omsätts. Ämnenas kretslopp, transport och
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till nya kemiska föreningar samtidigt som energi omsätts. Ämnenas kretslopp, transport och
spridning kan förstås utifrån kännedom om materiens egenskaper, kunskaper om kemiska
reaktioner samt om vattnets och luftens roll som lösnings- och transportmedel. Uppbyggnad och
nedbrytning av ämnen i naturen är olika delar av naturliga kretslopp. Människans verksamhet
ingriper i dessa kretslopp.

Kunskaper i kemi är en viktig förutsättning för det moderna samhällets produktion, miljöarbete
och hälsovård. Hit hör kunskaper om naturliga och industriella processer, om framställningen av
olika material och deras användning samt hur återanvändning och återvinning används för att
organisera resurshushållningen. I grundskolan utvecklas kunskaper i kemi för att kunna förstå,
argumentera och ta ställning i frågor som rör t.ex. industriprocesser, produkter,
produktanvändning, energiutnyttjande eller för att föreslå åtgärder i frågor som rör miljö och hälsa.

Industriella processer ger många produkter som väsentligt förbättrat människans livsvillkor.
Samma processer ger också ofta biprodukter som behöver tas hand om på ett miljömedvetet sätt.
Exempelvis ger storskalig förbränning av sopor för energiproduktion miljöfördelar jämfört med
lokal eldning, men kräver att rökgaser renas och askrester tas om hand eller används på ett
betryggande sätt. Gödsling av mark ger produktionsfördelar men ger samtidigt upphov till
miljöproblem. Vatten är ett effektivt transportmedel både i tekniken, i naturen och i organismer.
Föroreningar kan spridas med vatten, men vatten kan också renas med kemiska och biologiska
metoder. Luft kan både förorenas och renas.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall

beträffande natur och människa

– ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning,
kondensering och stelning,

– känna till några olika slags blandningar och lösningar,

– känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och kunna ge exempel på hur detta
kan förhindras,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– ha egen erfarenhet av att på ett säkert sätt experimentera med vardagliga kemiska produkter,

– kunna göra iakttagelser om olika material och ha inblick i hur de kan indelas,

beträffande kunskapens användning

–ha inblick i hur kemisk kunskap kan användas vid diskussioner om resurs- och miljöfrågor och
om hur kemikunskaper kan användas för att förbättra våra levnadsvillkor,

– ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall

beträffande natur och människa

– ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter,

– ha kunskap om de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några
spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark,

– ha kunskap om vattnets egenskaper och kunna beskriva dess roll som lösningsmedel och som
transportmedel i mark och växter,

– ha kunskap om egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer som korrosion och
förbränning,



beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas,

– kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet,

– kunna med hjälp av exempel belysa hur kemins upptäckter har påverkat vår kultur och
världsbild,

– ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller,

beträffande kunskapens användning

– kunna använda resultat av mätningar och experiment i diskussioner om miljöfrågor,

– kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i frågor om
resursanvändning, föroreningar och kretslopp,

– ha kunskaper om industriella tillämpningar inom kemiområdet,

– kunna med hjälp av exempel belysa hur kemisk kunskap har använts för att förbättra våra
levnadsvillkor samt hur denna kunskap har missbrukats,

– känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen,

– kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället.

Bedömning i de naturorienterande ämnena: biologi,
fysik, kemi
Bedömningens inriktning
Bedömningen av elevens kunnande i biologi, fysik och kemi skall ske med utgångspunkt dels i de
för ämnena gemensamt utformade texterna, dels i respektive ämnestexter.

Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden

Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt
perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga
samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller
och teorier från biologi, fysik och kemi.

Naturvetenskapens karaktär

Grunden för bedömningen gäller elevens förtrogenhet med de olika sätt att arbeta och utveckla
kunskaper som kännetecknar naturvetenskapen. Detta innebär att elevens förmåga att identifiera
och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion skall beaktas. Vidare är en
bedömningsgrund medvetenheten om växelspelet mellan utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier å den ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra. I
bedömningen ingår elevens medvetenhet om hur den naturvetenskapliga kunskapen förändras
genom historien och hur den bidragit och bidrar till att forma människans uppfattning om sig själv
och sin omvärld.

Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet

Bedömningsgrunden är här elevens insikter i växelspelet naturvetenskap-teknik-samhälle och hur
detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar och produkter som på olika sätt används av
människan och därvid påverkar naturen, lokalt och globalt. Bedömningen gäller också
medvetenheten om etiska och estetiska frågor med anknytning till både växelspelet och den
naturvetenskapliga verksamheten. Elevens förmåga att argumentera utifrån såväl
naturvetenskapliga som etiska och estetiska perspektiv ingår i bedömningen.

Kriterier för betyget Väl Godkänt



Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi i situationer som är
nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp och företeelser i omvärlden. 
Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att vetenskapligt
undersöka. 
Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering.
Eleven bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om naturen har utvecklats och hur den
formats av och format människors världsbilder.
Eleven skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, till exempel i den
information som media tillhandahåller.
Eleven använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värdera ställningstaganden i
frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och teknik i vardagslivet. 
Eleven ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt till att lösa vardagliga
och samhälleliga problem.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi för att skapa nya
frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden. 
Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bearbetas till frågeställningar
som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar slutsatser av en undersökning i relation till
hypotesen och undersökningens uppläggning. 
Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning.
Eleven beskriver med exempel hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av
och format människors världsbilder.
Eleven identifierar skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten till
exempel i den information som media tillhandahåller.
Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en argumentation rörande frågor
om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt de intressen och värderingar som ligger bakom
olika ställningstaganden. 
Eleven illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och begränsningar när det
gäller att lösa vardagliga och samhälleliga problem.
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