
 

Skolprogram – Kemi  
Årskurs 7-9 

Aktivitetens koppling till Lgr11 
 

Hur arbetar en forskare?  
Vad används kemi till? 
Hur kan dessa två frågor kombineras? 
I detta skolprogram får eleverna prova arbeta som 
forskare inom området kemi, med syror, baser och 
indikatorer på Teknikens Hus och sedan besöka 
kemiinstitutionen på Luleå Tekniska Universitet. 

 
Syfte 

• Eleverna får prova arbeta som forskare gör. Ett problem/uppdrag ska lösas. Ett antal olika 
förutsättningar kan varieras, så som mängder, temperatur, blandning mm 
Vi ställer hypoteser, testar, observerar, diskuterar, tänker, provar, provar igen…  

• Inom vilka områden används kemi och hur kan vi få fler elever att välja kemi? 
• Vi genomför systematiska undersökningar i kemi, och använda kemins begrepp, modeller 

och teorier. (Ämnets syfte Lgr 11) 
• Vi stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem. Eleverna får möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Detta 
bidrar till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 
(Skolans uppdrag, Lgr 11). 

• Eleverna får lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. (Övergripande 
mål Lgr 11)  

• Eleverna får lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 
känna tillit till sin egen förmåga. (Övergripande mål Lgr 11)  

• Eleverna får använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på kunskaper och etiska överväganden, 
 

       

Kemi (Lgr11) 
Eleverna skall ges möjlighet 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. 
 
Centralt innehåll årskurs 7-9  
Kemin i naturen 
• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och 

människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde. 
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. 



 

 
 
Kemin i vardagen och samhället 
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, 

färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. 
• Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. 
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. 
 
Kemin och världsbilden 
• Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik. 

 
Kemins metoder och arbetssätt 
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande 

och utvärdering. 
• Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen. 

 

 
 
 
Mer stöd till dig som lärare sinns på skolverkets 
hemsida: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gy
mnasieutbildning/naturkunskap/kokets-och-matens-
naturkunskap/laborera-med-livsmedel/mer-om-ph-
syror-och-baser-1.237664 
 


