
KEMI 4-6  
 
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. 

 
 

Centralt innehåll Kommunens paraply  
årskurs 4 

Kommunens paraply  
årskurs 5 

Kommunens paraply  
årskurs 6 

Kemin i naturen 
 
 

 Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens 
uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.  

 Partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan fast form, 
flytande form och gasform. 

 Vattnets egenskaper och kretslopp. 

 Fotosyntes. 

 Luftens egenskaper och sammansättning.  Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna  

 utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller 
basiskt. 

 Förbränning (t.ex. cellen och stearinljuset). 

Kemin i vardagen och samhället  Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de 
blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. 

 Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. 
Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet. 

 Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och 
påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör 
hanteras. 

 Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för 
energianvändning och påverkan på klimatet. 

Kemin och världsbilden  Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och 
deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. 

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i 
skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap. 

 Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och 
deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. 

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i 
skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap. 

 Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och 
deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.  

 Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins 
förändring från magi och mystik till modern vetenskap. 

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i 
skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.  

Kemins metoder och arbetssätt 
 

 Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och 
utvärdering. 

 Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och 
enkla skriftliga rapporter.  

 Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och 
utvärdering. 

 Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och 
enkla skriftliga rapporter. 

 Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras 
olika beståndsdelar. 

 Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och 
utvärdering. 

 Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och 
enkla skriftliga rapporter. 

 Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, 
t.ex. i faktatexter och tidningsartiklar. 

  
 


