
Centralt innehåll LGR11    E    C    A    
Begreppsförståelse 

 
Kemiska föreningar och hur atomer sätts 
samman till molekyl- och jonföreningar 
genom kemiska reaktioner. 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 

  

 

Du kan ge exempel på ett salt 

och några enkla molekyler. (t.ex. 

Vattenmolekylen) 

 

 

Du kan ge exempel på ämnen 

som löser sig i vattnet och 

ämnen som inte löser sig i 

vatten.  

 

 

Du kan ge exempel på en 

emulsion, ett rent ämne, en 

mättad lösning.  

 

Du kan ge exempel på syror och 

baser. 

 

 

Du kan beskriva vad 

neutralisation är.  

 

 

Du kan ge exempel på några pH-

indikatorer.  

 

Du kan beskriva vattnets 

kretslopp på en enkel nivå.  

  

  

Du kan beskriva hur ett salt är 

uppbyggt och beskriva några 

enkla molekyler. 

 

 

Du kan förklara på atomnivå hur 

ämnen löser sig i vatten.   

  

  

 

Du kan förklara vad emulsion, 

blandning, mättad lösning och 

rena ämnen är.  

 

Du kan ge exempel på starka 

och svaga syror och baser, och 

beskriva deras egenskaper.  

 

Du kan förklara hur man 

neutraliserar, ge exempel från 

verkligheten.  

 

Förklara hur en indikator 

fungerar.  

 

Du kan förklara vattnets 

kretslopp med flera 

vetenskapliga begrepp.  

  

 

  

 

  

  

 

Du kan förklara varför vissa 

ämnen löser sig i vatten och 

andra inte. Du generaliserar kring 

detta.   

  

Du kan resonera i flera led kring 

hur några kemiska processer 

påverkar hälsan och miljön.   

 

Du kan beskriva skillnaden 

mellan starka och svaga syror 

och baser på molekylnivå.  

 

Du kan beskriva neutralisation på 

en molekylnivå.  

 

 

 

 

 

Du kan förklara varför vattnet är 

viktigt för allt levande på jorden   
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Du kan beskriva hur 

vattenreningsprocessen går till.  

 

 

Du kan beskriva begreppet 

försurning.  

 

Du kan beskriva några 

konsekvenser av surt regn. 

Du kan beskriva vad som händer 

i varje steg av 

vattenreningsprocessen.  

 

Du förklarar försurning utifrån 

vattnets kretslopp.  

 

Du kan förklara i flera led hur 

försurning påverkar ett 

ekosystem.  

 

 

 

 

Du kan förklara på en molekylär 

nivå hur försurning fungerar.  

 

Du kan förklara vad, hur och 

varför försurning påverkar 

ekosystem.  

 

Resonemang     
människans användning av energi och 

naturresurser påverkar miljön och visar 

ur olika perspektiv på fördelar och 

begränsningar hos några åtgärder som 

kan bidra till en hållbar utveckling.  

  

Du resonerar kring försurning i 

ett led.  

 

Du ger exempel på hur det 

påverkar miljön och ger exempel 

på åtgärder.   

Du resonerar kring försurning i 

två led.  

 

Du förklarar hur det påverkar 

miljön och beskriver 

konsekvenser i flera led, du ger 

exempel på flera åtgärder.  

Du resonerar kring försurning i 

tre led.  

 

Du förklarar hur det påverkar 

miljön och beskriver 

konsekvenser i flera led.   

Du ger exempel på flera åtgärder 

och diskuterar fördelar och 

nackdelar med dem.   

Laboration    
Fältstudier och experiment.     
    
Formulering av enkla frågeställningar, 

planering, utförande och utvärdering.    
Dokumentation av undersökningar med 

tabeller, diagram, bilder och skriftliga 

rapporter.    
  

  

  

  

    

Kunna genomföra 

undersökningar utifrån en färdig 

instruktion.    

    

    

Kunna dra enkla slutsatser och 

ge enkla förslag på hur 

undersökningen kan förbättras.     

    

  

    

Kunna genomföra 

undersökningar utifrån en färdig 

instruktion och formulera egna 

frågeställningar    

    

Kunna jämföra frågeställningarna 

med resultaten och arbeta 

systematiskt    

    

  

    

Kunna genomföra 

undersökningar utifrån en färdig 

instruktion och formulera egna 

frågeställningar    

    

Kunna jämföra frågeställningarna 

med resultaten och arbeta 

systematiskt. Kunna hitta felkällor    

    

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/kemi#bidra_till_en_hållbar_utveckling


  

  

  
Hur man hanterar kemikalier och 

brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.  
  
  
Separations- och analysmetoder, till 

exempel destillation och identifikation av 

ämnen.  

  

Göra enkel en dokumentation av 

undersökningar.    

  

Du beskriver hur du hanterar 

kemikalier och brandfarliga 

ämnen.  

  

Du separerar olika ämnen.   

Göra en merutvecklad 

dokumentation av 

undersökningar.    

  

  

  

Göra en utvecklad 

dokumentation av 

undersökningar. Kunna beskriva 

hur rimliga resultaten är.    
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