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Kemi 1, 100p 

 

KEMKEM01 

 

Centralt innehåll och kunskapskrav 
Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Läs om 

detta på webbplats. 

 
Prövningens delar 
Prövningen innehåller två delar; en skriftlig prövning och laborativ prövning. Godkänt resultat på den 

skriftliga prövningen krävs för att man ska få göra den laborativa prövningen. Istället för en laborativ del 

kan ett godkänt betyg från t ex labkursen på naturvetenskapligt basår användas.  

Del 1 skriftlig prövning 

Den skriftliga prövningen är ett prov om 240 minuter som omfattar alla delar av det centrala innehållet 

förutom de som endast ingår i den laborativa prövningen, se nedan. I den skriftliga delen ingår 

räkneuppgifter som det krävs miniräknare för att klara av. Ett periodiskt system, alla tabeller och 

konstanter som behövs för att klara av provet kommer att tillhandahållas vid provtillfället. Ingen 

formelsamling är tillåten vid provtillfället.  
 

Del 2 laborativ prövning 

Den laborativa delen omfattar tre laborationer och utförs under en halvdag på skolan. Tid och plats för 

laborationerna meddelas av prövningsansvarig lärare. Endast de som fått godkänt på den skriftliga 

prövningen kallas till den laborativa prövningen. Efter utförd laboration ska labrapporter skrivas och 

skickas in. Den laborativa prövningen behandlar förutom den specifika ämnesteorin för respektive 

laboration följande centrala innehåll;  

Kemins karaktär och arbetssätt  
 Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och 

modeller. 

 Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband 

med dessa. 

 Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. 

 

Litteratur 

Lärobok i Kemi 1 eller Kemi A som kompletteras med analytisk kemi.  

Syntes Kemi 1, Anders Henriksson, Gleerups, ISBN 978-91-40-67418-0 används på skolan.  

        

Övriga upplysningar 

För att kunna utföra en prövning i Kemi 1 krävs minst betyget E. Alternativt betyget F med skriftligt 

intyg på tidigare genomförda och godkända laborationer. Om detta saknas rekommenderas deltagande i 

en närkurs eller en distanskurs för att på så sätt erhålla en godkänd laborationskurs i ämnet. 

 


