
Kemi 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i kemi i årskurs 7–9  

 

Disponering av arbetet i mindre helheter, projekt eller experimentella arbeten med egna mål och bedömningsgrunder stöder en mångsidig be-

dömning. Bedömningen av experimentellt arbete kan avancera från grundläggande färdigheter i arbete, observation och mätning till handledda 

undersökningsuppgifter och slutligen till öppna undersökningar. Eleverna ska vägledas att ge akt på sina förkunskaper, färdigheter och förhands-

uppfattningar. Arbetet främjas med hjälp av konstruktiv respons och frågor. Uppmuntrande respons bidrar i synnerhet till att utveckla undersök-

ningsfärdigheterna och stärka motivationen. I slutet av studiehelheterna bedöms hur väl eleverna har nått de uppställda målen och uppmärk-

samheten riktas mot nya utvecklingsområden. Bedömningen ska grunda sig på olika alster men också på observation av arbetet. Förutom alstrens 

innehåll bedöms studieprocessen och arbetets olika faser, till exempel hur eleverna formulerar frågor, avgränsar ämnet, söker information, mo-

tiverar åsikter, använder begrepp, hur tydligt de uttrycker sig och hur de slutför arbetet. Elevernas färdigheter i självvärdering och förmåga att 

ge och ta emot kamratrespons ska utvecklas som en del av den formativa bedömningen. Diskussioner mellan läraren och eleven kan användas 

som stöd för bedömningen. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i kemi avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med timför-

delningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i 

lärokursen i kemi då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slut-

bedömningen i kemi som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 

enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskra-

ven för kemi. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande 

som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen 

för lärokursen i kemi och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål 

kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i kemi 

och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 



 

Med handledning av arbetet avses i kemin exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsinstruktioner, framställer styrande frågor, använder kon-

kretiseringsmaterial eller ger motsvarande exempel under arbetets gång. Beskrivningarna av kunskapskraven i slutbedömningen är kumulativa, 

dvs. kriterierna för ett vitsord ingår i kriterierna för följande vitsord, även om detta inte är separat utskrivet för varje mål. 

 

Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8  

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

 

M1 uppmuntra 

och inspirera 

eleven att stu-

dera kemi 

I1-I6 Eleven upple-

ver studierna i 

kemi menings-

fulla. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

   

M2 handleda 

och uppmuntra 

eleven att iden-

tifiera sina kun-

skaper i kemi, 

I1-I6 Eleven utvärde-

rar sitt eget 

kunnande i 

kemi, lägger 

upp mål för sitt 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

   



att ställa upp 

mål för sitt ar-

bete och att ar-

beta långsiktigt 

arbete och ar-

betar långsik-

tigt. 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

M3 handleda 

eleven att för-

stå betydelsen 

av att kunna 

kemi i sitt eget 

liv, i livsmiljön 

och i samhället 

I1-I6 Eleven förstår 

vilken bety-

delse kun-

skaper i kemi 

har i det egna    

livet, i livsmil-

jön och i sam-

hället.   

Förmåga att 

förstå betydel-

sen av kemi 

Eleven känner 

till att vissa fe-

nomen hör 

ihop med kemi 

och betydelsen 

av att kunna 

kemi i vissa yr-

ken.  

Eleven kan ge   

exempel på 

vardagliga situ-

ationer där 

man behöver 

kunskaper och 

färdigheter i 

kemi.  

 

Eleven kan 

nämna yrken, i 

vilka man be-

höver kunskap 

i kemi.  

Eleven förkla-

rar med hjälp 

av   exempel 

vilka kunskaper 

och färdigheter 

i kemi som vi 

har nytta av i 

den egna livs-

miljön.  

 

Eleven kan ge   

exempel på be-

tydelsen av att 

kunna kemi 

inom olika yr-

ken och i fort-

satta studier. 

Eleven förkla-

rar med hjälp 

av   exempel 

vilka kunskaper 

och färdigheter 

i kemi som vi 

har nytta av i 

det egna livet 

och i samhället.  

 

Eleven kan mo-

tivera betydel-

sen av kun-

skaper i kemi 

inom olika yr-

ken och i fort-

satta studier.  

M4 handleda 

eleven att an-

vända sina ke-

mikunskaper 

för att bygga 

en hållbar 

I1-I6 Eleven förstår 

betydelsen av 

kemi för att 

bygga en håll-

bar framtid 

samt 

Kunskaper och 

färdigheter i 

hållbar utveckl-

ing ur kemins 

perspektiv 

Eleven kan ge 

exempel på 

egna val som 

har betydelse 

med tanke på 

hållbar 

Eleven kan ge 

exempel på si-

tuationer, där 

kemi behövs 

för att bygga 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel besk-

riva på vilket 

sätt kunskaper 

i kemi behövs 

Eleven motive-

rar med hjälp 

av exempel hur 

kemi används 

för att bygga 



framtid samt 

att bedöma 

sina val med 

tanke på en 

hållbar använd-

ning av natur-

resurser och 

livscykeln hos 

en produkt 

utvärderar sina 

egna val med 

tanke på en 

hållbar använd-

ning av natur-

resurser och 

livscykeln hos 

en produkt.  

användning av 

naturresurser 

och livscykeln 

hos en pro-

dukt. 

en hållbar 

framtid.  

 

Eleven kan 

nämna några 

goda lösningar 

med tanke på 

hållbar använd-

ning av natur-

resurser och 

livscykeln hos 

en produkt.  

för att bygga 

en hållbar 

framtid. 

 

Eleven kan be-

skriva olika lös-

ningar med 

tanke på håll-

bar användning 

av naturresur-

ser och livscy-

keln hos en 

produkt.  

en hållbar 

framtid.  

 

Eleven kan för-

klara samban-

det mellan or-

sak och verkan 

i anknytning till 

att bygga en 

hållbar framtid 

samt kan moti-

vera olika lös-

ningar med 

tanke på håll-

bar användning 

av naturresur-

ser och livscy-

keln hos en 

produkt. 

Forskningsfärdigheter 

 

M5 uppmuntra 

eleven att for-

mulera frågor 

kring de feno-

men som 

granskas och 

att 

I1-I6 Eleven formu-

lerar forsk-

ningsfrågor om 

de fenomen 

som granskas.  

Förmåga att 

formulera frå-

gor samt pla-

nera undersök-

ningar och an-

nan aktivitet 

Eleven känner 

igen fenomen i 

anknytning till 

vilka man kan 

utveckla under-

sökningsfrågor. 

Eleven formu-

lerar enkla frå-

gor i anknyt-

ning till det 

ämnesområde 

som granskas 

och som kan 

Eleven formu-

lerar precise-

rade frågor för 

att undersöka 

de fenomen 

som ska grans-

kas till exempel 

Eleven formu-

lerar motive-

rade frågor 

kring de feno-

men som ska 

granskas ge-

nom att stödja 



vidareutveckla 

frågorna till ut-

gångspunkter 

för undersök-

ningar och an-

nan aktivitet  

utvecklas till 

utgångspunk-

ter för under-

sökningar.  

genom att av-

gränsa variab-

ler.  

 

sig på tidigare 

inhämtade 

kunskaper om 

fenomenen.  

 

Eleven utveck-

lar frågor som 

utgångspunk-

ter för under-

sökningar eller 

annan aktivitet.  

M6 handleda 

eleven att ge-

nomföra expe-

rimentella 

undersökningar 

i samarbete 

med andra och 

att   arbeta på 

ett säkert och 

konsekvent 

sätt   

I1-I6 Eleven genom-

för experimen-

tella undersök-

ningar tillsam-

mans med 

andra.  

 

Eleven arbetar 

på ett säkert 

och konsekvent 

sätt.  

Förmåga att 

genomföra en 

experimentell 

undersökning 

Eleven deltar i 

experimentellt 

arbete genom 

att observera 

genomförandet 

av undersök-

ningarna med 

hänsyn till sä-

kerhetsa-

spekterna samt 

klarar av att 

berätta om 

sina observat-

ioner.    

Eleven kan 

göra observat-

ioner och mät-

ningar enligt en 

plan, vid behov 

under handled-

ning.  

 

Eleven arbetar 

på ett säkert 

sätt tillsam-

mans med 

andra.  

Eleven arbetar 

på ett säkert 

sätt och gör 

observationer 

och mätningar 

enligt anvis-

ningar eller en 

plan.  

 

Eleven samar-

betar med de 

andra.  

Eleven arbetar 

på ett säkert 

och konsekvent 

sätt, vid behov 

självständigt, 

samt gör ob-

servationer och 

mätningar på 

ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Eleven kan ge-

nomföra olika 

undersökningar 

i samarbete 

med andra och 

stöder vid 



behov de öv-

riga gruppmed-

lemmarna.  

M7 handleda 

eleven att be-

handla, tolka 

och presentera 

egna undersök-

ningsresultat 

samt utvärdera 

dem och hela 

undersöknings-

processen 

I1-I6 Eleven behand-

lar och analyse-

rar resultaten 

av undersök-

ningarna och 

utvärderar 

undersöknings-

processen.  

Förmåga att 

behandla, pre-

sentera och ut-

värdera under-

sökningsresul-

tat 

Eleven beskri-

ver den utförda 

undersök-

ningen och 

dess resultat 

genom att 

stödja sig på 

den samman-

ställda inform-

ationen eller på 

de gjorda ob-

servationerna i 

undersök-

ningen. 

Eleven behand-

lar den inform-

ation som sam-

manställts i 

undersök-

ningen och pre-

senterar under-

sökningsresul-

taten enligt in-

struktionerna 

samt drar enkla 

slutsatser.  

 

Eleven nämner 

faktorer som 

påverkar resul-

tatens korrekt-

het och tillför-

litlighet. 

Eleven behand-

lar och presen-

terar undersök-

ningsresultat 

samt drar slut-

satser. 

 

Eleven kan ge 

exempel på 

faktorer som 

påverkar hur 

korrekta och 

pålitliga resul-

taten är och på 

hur undersök-

ningsprocessen 

fungerar. 

Eleven behand-

lar, tolkar och 

presenterar 

undersöknings-

resultat på ett 

för kemin ty-

piskt sätt, samt 

motiverar slut-

satserna ge-

nom att stödja 

sig på det 

material som 

tagits fram i 

undersökning-

arna. 

 

Eleven kan ut-

värdera både 

resultaten och 

undersöknings-

processen. 

M8 vägleda 

eleven att upp-

fatta hur kemi 

tillämpas inom 

I1-I6 Eleven förstår 

hur kemi till-

lämpas inom 

teknologin.  

Teknologiska 

kunskaper och 

förmåga att 

samarbeta 

Eleven förstår 

betydelsen av 

teknologiska 

tillämpningar i 

Eleven kan ge 

exempel på hur 

kemi tillämpas 

inom 

Eleven kan be-

skriva teknolo-

giska tillämp-

ningar där kemi 

Eleven beskri-

ver tillämp-

ningar inom 

teknologin där 



teknologi samt 

att vara med 

och skapa, pla-

nera, utveckla 

och tillämpa 

lösningar som 

omfattar till-

lämpning av 

kemi i samar-

bete med 

andra 

 

Eleven utveck-

lar och tilläm-

par enkla tek-

nologiska lös-

ningar i samar-

bete med 

andra.  

kring teknolo-

gisk problem-

lösning 

sitt eget liv och 

kan nämna 

några exempel 

bland dem, där 

man använt 

kemi.  

teknologin och 

beskriva hur 

dessa tillämp-

ningar an-

vänds.  

 

Eleven deltar 

med idéer och 

planer för pro-

blemlösning.  

tillämpas och 

förklara princi-

perna för hur 

de fungerar. 

 

Eleven arbetar i 

samarbete 

med andra för 

att söka idéer 

till samt pla-

nera, utveckla 

och tillämpa en 

teknologisk lös-

ning i vilken 

kemi använts. 

kemi används 

och förklarar 

principerna för 

hur de fungerar 

samt motiverar 

deras bety-

delse för sam-

hället.  

 

Eleven är aktiv 

då man söker 

idéer, planerar, 

utvecklar och 

tillämpar en 

lösning både 

självständigt 

och konstruk-

tivt i samarbete 

med andra.  

M9 handleda 

eleven att an-

vända digitala 

verktyg för att 

söka, behandla 

och presentera 

information 

och mätresul-

tat samt stödja 

I1-I6 Eleven använ-

der digitala 

verktyg samt 

simuleringar i 

sitt eget lä-

rande.  

Förmåga att 

använda digi-

tala verktyg 

Eleven använ-

der under 

handledning di-

gitala verktyg 

för att söka in-

formation.  

 

Eleven bekan-

tar sig med 

Eleven använ-

der digitala 

verktyg för att 

hämta och pre-

sentera inform-

ation enligt an-

visningarna.  

 

Eleven använ-

der digitala 

verktyg eller 

applikationer 

för att hämta, 

behandla och 

presentera in-

formation och 

mätresultat.  

Eleven använ-

der digitala 

verktyg eller 

applikationer 

självständigt 

för att hämta, 

behandla och 

presentera 



elevens lä-

rande med 

hjälp av åskåd-

liga simule-

ringar 

någon simule-

ring som stöder 

lärandet.  

Eleven kan 

göra observat-

ioner av en si-

mulering.  

 

Eleven kan 

göra observat-

ioner och dra 

slutsatser av en 

simulering.  

information 

och mätresul-

tat.  

 

Eleven kan 

göra observat-

ioner och dra 

slutsatser av en 

simulering.  

Eleven kan 

göra generali-

seringar med 

hjälp av en si-

mulering. 

Kunskaper i kemi och användning av dem 

 

M10 handleda 

eleven att an-

vända kemiska 

begrepp på ett 

exakt sätt och 

att forma sina 

begreppsstruk-

turer i enlighet 

med uppfatt-

ningar som ut-

går från 

I1-I6 Eleven använ-

der kemiska 

begrepp exakt 

och tillämpar 

naturveten-

skapliga teorier 

i sitt tänkande.  

Förmåga att 

använda och 

strukturera be-

grepp 

Eleven förkla-

rar fenomen i 

kemin genom 

att använda 

några kemiska 

begrepp.  

 

Eleven förkla-

rar fenomen i 

kemin genom 

att använda ke-

mins centrala 

begrepp.    

Eleven förkla-

rar fenomen i 

kemin genom 

att använda ke-

mins centrala 

begrepp.    

 

Eleven kan 

kombinera ett 

fenomen med 

tillhörande 

egenskaper 

Eleven förkla-

rar fenomen i 

kemin genom 

att använda ke-

mins centrala 

begrepp exakt.    

 

Eleven kan 

kombinera 

egenskaper 

och storheter 

som beskriver 



naturveten-

skapliga teorier 

och med stor-

heter som be-

skriver egen-

skaperna. 

egenskaperna i 

anknytning till 

fenomen till en 

begreppsstruk-

tur.    

M11 handleda 

eleven att an-

vända olika 

modeller för 

att beskriva 

och förklara 

ämnens struk-

tur och ke-

miska fenomen  

I1-I6 Eleven använ-

der olika mo-

deller då hen 

granskar äm-

nets struktur 

och kemiska fe-

nomen.  

Förmåga att 

använda mo-

deller 

Eleven känner 

till att modeller 

används för att 

beskriva äm-

nens struktur.  

Eleven kan 

nämna exem-

pel där mo-

deller används 

för att illu-

strera struk-

turen hos ett 

ämne och ke-

miska feno-

men.   

Eleven kan be-

skriva ämnens 

struktur och 

kemiska feno-

men med olika 

modeller. 

 

Eleven kan be-

döma mo-

dellens relation 

till verklig-

heten.  

Eleven kan be-

skriva och för-

klara struk-

turen hos ett 

ämne och ke-

miska fenomen 

genom att an-

vända olika 

modeller.  

 

Eleven kan be-

döma mo-

dellens relation 

till verkligheten 

samt mo-

dellens be-

gränsningar el-

ler brister.   

M12 handleda 

eleven att an-

vända och kri-

tiskt bedöma 

olika 

I1-I6 Eleven använ-

der och bedö-

mer kritiskt 

olika informat-

ionskällor samt 

Förmåga att ar-

gumentera och 

använda in-

formations-

källor 

Eleven söker 

under handled-

ning informat-

ion från olika 

Eleven söker 

information ur 

olika informat-

ionskällor.  

 

Eleven söker 

information ur 

olika informat-

ionskällor och 

väljer 

Eleven söker 

information ur 

olika informat-

ionskällor och 

kan reflektera 



informations-

källor och att 

uttrycka och 

motivera olika 

åsikter på ett 

för kemin ty-

piskt sätt 

uttrycker och 

motiverar olika 

åsikter på ett 

för kemin ty-

piskt sätt.  

informations-

källor.  

 

Eleven känner 

till åsikter som 

motiveras på 

ett för kemin 

typiskt sätt.   

Eleven kan ut-

trycka olika 

synvinklar och 

övar sig att mo-

tivera dem på 

ett för kemin 

typiskt sätt.  

informations-

källor som an-

ses vara tillför-

litliga.  

 

Eleven kan ut-

trycka och mo-

tivera olika 

synvinklar på 

ett för kemin 

typiskt sätt. 

över informat-

ionskällans till-

förlitlighet.  

 

Eleven kan ut-

trycka och mo-

tivera olika 

synvinklar på 

ett för kemin 

typiskt sätt 

samt jämföra 

motstridiga 

synvinklar med 

varandra. 

M13 handleda 

eleven att upp-

fatta den na-

turvetenskap-

liga kunskap-

ens karaktär 

och utveckling 

samt veten-

skapliga sätt 

att producera 

kunskap  

I1, I4 Eleven uppfat-

tar den natur-

vetenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling samt 

vetenskapliga 

sätt att produ-

cera kunskap.  

Förmåga att 

uppfatta den 

naturveten-

skapliga kun-

skapens karak-

tär och sätt på 

vilka kunskap 

produceras 

Eleven känner 

till att experi-

mentellt arbete 

är det sätt på 

vilket man 

inom kemin 

producerar na-

turvetenskaplig 

kunskap.  

Eleven kan ge 

exempel på hur 

naturveten-

skaplig kunskap 

utvecklas och 

på vetenskap-

liga sätt att 

producera kun-

skap.  

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel i an-

knytning till ke-

min beskriva 

den naturve-

tenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling. 

 

Eleven kan be-

skriva veten-

skapliga sätt 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel i an-

knytning till 

kemi förklara 

och motivera 

den naturve-

tenskapliga 

kunskapens ka-

raktär och ut-

veckling.  

 

Eleven kan för-

klara och 



att producera 

kunskap.  

motivera ve-

tenskapliga sätt 

att producera 

kunskap.  

M14 handleda 

eleven att för-

stå de grund-

läggande prin-

ciperna för äm-

nens egen-

skaper, struk-

tur och om-

vandlingar som 

dessa genom-

går 

I5, I6 Eleven förstår 

de grundläg-

gande princi-

perna för äm-

nens egen-

skaper, struk-

tur och om-

vandlingar som 

dessa genom-

går. 

Hur eleven nått 

teoretiska kun-

skaper i fråga 

om ämnens 

egenskaper, 

struktur och 

omvandlingar 

som dessa ge-

nomgår för 

fortsatta stu-

dier. 

Eleven känner i 

bekanta situat-

ioner igen 

några begrepp 

och fenomen, i 

anknytning till 

ämnens egen-

skaper, struk-

tur och om-

vandlingar som 

dessa genom-

går.   

Eleven kan i be-

kanta situat-

ioner använda 

några centrala 

begrepp, feno-

men och mo-

deller i anknyt-

ning till äm-

nens egen-

skaper, struk-

tur och om-

vandlingar som 

dessa genom-

går.  

Eleven kan i be-

kanta situat-

ioner använda 

centrala be-

grepp, feno-

men och mo-

deller i anknyt-

ning till äm-

nens egen-

skaper, struk-

tur och om-

vandlingar som 

dessa genom-

går.  

Eleven kan i be-

kanta och till-

lämpliga situat-

ioner använda 

centrala be-

grepp, feno-

men och mo-

deller i anknyt-

ning till äm-

nens egen-

skaper, struk-

tur och om-

vandlingar som 

dessa genom-

går. 

M15 handleda 

eleven att till-

lämpa sina 

kunskaper och 

färdigheter i 

kemi inom 

mångveten-

skapliga lärom-

råden samt 

I1-I6 Eleven tilläm-

par sina kun-

skaper och fär-

digheter i kemi 

i olika situat-

ioner.   

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

   



erbjuda eleven 

möjligheter att 

lära sig hur 

kemi tillämpas i 

olika situat-

ioner, till exem-

pel i naturen, i 

näringslivet, i 

organisationer 

eller i veten-

skapliga sam-

fund  

del av självvär-

deringen. 

 


