
KEMI 7-9  
 
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor 
betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, 
resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper 
om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för 
att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

Syfte Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för 
att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens 
egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella 
händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 
söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och 
olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna 
utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument 
och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också 
utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp 
av naturvetenskapliga arbetsmetoder. 

  Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras 
argument i sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom 
ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 
estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.  

  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 
med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur 
dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av 
omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna 
utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och 
olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. 

  Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna 
skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra 
omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet 
att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens 
världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen 
ömsesidigt har påverkat varandra. 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 använda kunskaper i kemi för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, 
miljö, hälsa och samhälle, 

 genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 

 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att 
beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen 
och inuti människan. 

Metoder och arbetssätt 
 

 Ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär att man genomför 
systematiska undersökningar vilket betyder att man 
formulerar frågeställningar, planerar, genomför och 
utvärderar. 

 Dokumentationen av undersökningar redovisas genom 
skriftliga rapporter som t ex kan innehålla tabeller, diagram 
och bilder för att tydliggöra resultaten. 

 Metoder för separation av ämnen till exempel destillation. 
Analysmetoder för identifikation av ämnen till exempel med 
hjälp av olika reagenser. 

 Källkritiskt granska information och kunna argumentera och 
ta del av samhällsdiskussioner. 

 Förstå historiska och nutida upptäckters betydelse för teorier 
som rör kemi och deras praktiska utnyttjanden. 

 Förstå sambandet mellan kemiska undersökningar och 
utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. 

 

Centralt innehåll Kommunens paraply  
årskurs 7 

  

Kemisäkerhet  Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett 
säkert sätt. 

  

Luft, vatten och mark  Beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar 

 Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen. 

 Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten. 

 Spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. 

 Hur atomer sätts samman till molekylföreningar genom 
kemiska reaktioner. 

 Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och 
hälsosynpunkt. 
 

  

Syror, baser och 
jonföreningar 

 Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde. 

 Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel 
rengöringsprodukter.. 

 Hur joner bildas och hur joner sätts samman till jonföreningar 
t ex salter. 
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Centralt innehåll Kommunens paraply  

årskurs 8 

  

Kol och kolföreningar  Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla 
levande organismer. 

 Aktuella samhällsfrågor t ex människans användning av 
energi och naturresurser.  

 Forskningsområden inom kemi, till exempel 
materialutveckling och nanoteknik. 
 

  

Livets kemi  Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. 
 Kemiska processer i människokroppen t ex matspjälkning.  

  

Fotosyntes och 
förbränning 

 Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i 
dessa reaktioner. 

 Kolatomens kretslopp. 
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Centralt innehåll Kommunens paraply  

årskurs 9 

  

Periodiska systemet  Beskriva och förklara materiens uppbyggnad och 
oförstörbarhet. 

 Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv. 

 De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, 
begränsningar, giltighet och föränderlighet. 

 Atomer, elektroner och kärnpartiklar. 
 

  

Material och metaller  Kemiska processer vid framställning och återvinning av 
metaller, papper och plaster. 

 Livscykelanalys av några vanliga produkter. 

 Olika faktorer som gör att material, t ex järn och plast bryts 
ner och hur nedbrytning kan förhindras. 

 Människans användning av energi- och naturresurser lokalt 
och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. 

 Aktuella forskningsområden inom kemi t ex 
materialutveckling. 
 

  

  
 


