
Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Alla elever, utom de som 
börjar i årskurs 9 höstterminen 2011, ska undervisas enligt de nya kursplanerna. I det här 
materialet finns tolv kemilektioner som är anpassade efter den nya läroplanen och de mål och 
innehåll som kommer att gälla för undervisningen i kemi.

Huvudexperimenten i Kemilektionerna för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 
4-6. Till varje avsnitt finns även experiment som tar upp de moment som gäller för årskurser 
1-3. Skälet är att förförståelsen ibland behövs för att förstå huvudexperimentet. Lärare som 
tidigare följt de gamla kursplanerna för år 1-5 kanske ännu inte har tagit upp det som nu är 
obligatoriskt och det kan innebära att eleverna har kunskapsluckor. Det är därför klokt att 
jobba parallellt med kursplanerna för årskurs 1-3 och hela tiden följa upp att eleverna har rätt 
förförståelse.

Det är också bra att ha i bakhuvudet att kursplanerna ska ses som en progression. Det som 
eleverna ska kunna i årskurs 7-9, måste börja förberedas tankemässigt redan i årskurs 4-6.

Vad skiljer de nya kursplanerna från de gamla?
Innehållet i de nya i kursplanerna har ändrats en hel del jämfört med tidigare och strukturen är 
också något förändrad. I de nya kursplanerna inleds varje ämnesområde med att syftet och 
målen med undervisningen beskrivs. Jämfört med tidigare är målen i ämnet av mer långsiktig 
och övergripande karaktär med tydligt ämnesfokus. Målen gäller för alla nio skolåren.

För alla ämnen beskrivs också vad som ingår som centralt innehåll. Det centrala innehållet 
anges uppdelat för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. 

Det som står listat under rubriken Centralt innehåll är mycket mer konkret än tidigare och det 
kan därför vara till stor hjälp för många lärare. För årskurs 1-3  finns ett gemensamt centralt 
innehåll för biologi, kemi och fysik, som då kallas De naturorienterade ämnena. För årskurs 
4-6 har kemi ett eget centralt innehåll. 

De nya kursplanerna finns på Skolverkets webbsida: 
www.skolverket.se/sb/d/4166/a/22184;jsessionid=81DD283A2BD37E504AF7A4245FF713A5

Kemilektioner för grundskolan

Tolv månadsteman



Vad är viktigt att barn lär sig i naturvetenskap? 
De kursplaner som börjar gälla höstterminen 2011 ger en bra bild av vad barn ska lära sig när 
det gäller kemi och annan naturvetenskap. Kursplanerna bygger på didaktisk forskning och en 
förändring från äldre kursplaner är att det inte bara är kunskapsmål i naturvetenskap. 

I de äldre kursplanerna är rubriken ”Beträffande den naturvetenskapliga verksamheten”. I de 
nya kursplanerna står det i stället ”Kemins metoder och arbetssätt”. Inte så stor förändring 
kan tyckas, men vad det handlar om är det naturvetenskapliga arbetssättet, det vill säga att 
eleverna ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa 
hypoteser etc. 

Hur lär sig barn naturvetenskap? 
Det finns mycket forskning om hur naturvetenskap bäst kan läras ut till barn, men forskarna 
är inte alltid överens. Några gemensamma ståndpunkter finns dock. Den viktigaste är att barn 
gärna vill finna svar på sina egna frågor. Ett oerhört positivt inlärningsklimat skapas om barnen 
själva får äga frågan.

Utmaningen för en lärare är därmed att hitta de sammanhang i vardagen som barnen är ny-
fikna på, det vill säga att hitta naturvetenskapen i det som barnen redan gör. Eller presentera 
ett spännande material/experiment för barnen som fångar deras nyfikenhet och gör att de vill 
gå vidare. 

Vad innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt?
Vad innebär det då att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt i klassrummet? Man skulle kunna 
översätta forskartermerna på detta sätt:

Forskaren Eleven
Observation Titta nära
Förutsägelse Jag tror…
Hypotes Jag tror…… för att……
Undersökning Jag prövar….
Variabler  Rättvisa försök
– oberoende variabel  – vad ska ändras?
– beroende variabel  – vad ska mätas?
– kontrollvariabel  – vad ska vara lika?
Dokumentation Jag ritar och skriver
Slutsats, Tolkning Det jag trodde stämde/stämde inte, jag får fundera vidare…

Förmågan hos elever att använda dessa metoder kommer att utvärderas och bedömas i 
Skolverkets kommande NO-prov.

Varför 12 månadsteman?
Förenta Nationerna har utsett 2011 till International Year of Chemistry, KEMINS ÅR 2011. Året 
ingår i FNs årtionde för hållbar utveckling och syftet är att öka allmänhetens förståelse för 
kemi och kemisk kunskaps betydelse för att lösa samhällets problem som till exempel växt-
huseffekten och råvaruförsörjning när oljan ska fasas ut.

KEMINS ÅR ska också göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest 
skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap, även om vi till vardags kanske inte 
tänker på det. I Sverige har vi därför valt att organisera aktiviteterna under KEMINS ÅR 
2011 kring 12 månadsteman. 



Centralt innehåll
Naturorienterande ämnen årskurs 1-3
 
Året runt i naturen

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till var-
andra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens 
utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årsti-
der. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika 
årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, gruppe-
ras och artbestämmas, samt namn på några vanligt före-
kommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organis-
mer i ekosystem.

  

Kropp och hälsa 

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala rela-
tioner för att må bra.

• • •

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. •

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och 
doft med hjälp av olika sinnen. 

•

 

Kraft och rörelse 

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och 
rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek 
och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

  

Material och ämnen i vår omgivning 

Materials egenskaper och hur material och föremål kan 
sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, lednings-
förmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

• • • • • • • •

Människors användning och utveckling av olika material 
genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är 
tillverkade av och hur de kan källsorteras.

• • • •

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mel-
lan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smält-
ning och stelning.

• •

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan obser-
veras.

•

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp 
dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom av-
dunstning och filtrering.

• • •

  

Berättelser om natur och naturvetenskap 

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och 
människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika 
kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

  

Metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. • •

Enkla naturvetenskapliga undersökningar. • • • • • • • • • • • •

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med 
text, bild och andra uttrycksformer.

• • • • • • • • • • • •
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Centralt innehåll
Kemi årskurs 4-6 
 
Kemin i naturen 

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens 
uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörel-
ser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande 
form och gasform.

• • • • • • • • • • • •

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna 
utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt 
eller basiskt.

• • • • • • • • •

Vattnets egenskaper och kretslopp. • • • • • •

Luftens egenskaper och sammansättning. • •

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande 
kemiska reaktioner.

• •

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

• • • • •

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för häl-
san. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens 
hållbarhet.

• •

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras använd-
ning och påverkan på hälsan och miljön, samt hur de är 
märkta och bör hanteras.

• • • • • • • • • • • •

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energi-
användning och påverkan på klimatet. 

• •

 

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

• • • •

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Ke-
mins förändring från magi och mystik till modern veten-
skap.

•

Olika sätt att beskriva och förklara naturen på med hjälp 
av naturvetenskap och olika estetiska uttrycksformer, till 
exempel skönlitteratur, myter och konst.

• • •

 

Kemins metoder och arbetssätt 
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande 
och utvärdering.

• • • • • • • • • • • •

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

• • •

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

• • • • • • • • • • • •

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

• • • • • •
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