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Prövning 

Kemi 1, 100p  

Lärobok och litteratur  

 Valfri lärobok för kursen till inläsningen (får inte användas på provet) 

 Du får ha med dig räknare på provet. Formelblad bifogas i provet. Om du behöver låna räknare, 

meddela det senast en vecka före prövningen. 

 Inga egna anteckningar får användas på provet. 

Ämnesplanen hittar du på Skolverkets hemsida, https://www.skolverket.se/ 

Sök på ämnesplan Kemi 1. Den berättar vad som kommer på de olika delarna av prövningen. 

Prövningen 

Prövningen består av tre delar: 

Skriftligt prov på fem timmar 

Det skriftliga provet testar begreppsförståelse, problemlösning samt förmåga att kommunicera i kemi. 

(mål 1, 2 och 5) 

För att klara provet måste du ha kunskaper om kursens alla områden.  

 

Provet avslutas med en större diskussionsuppgift som tar cirka 45 min att genomföra. Den uppgiften 

behandlar mål 4, kemins betydelse för individ och samhälle. 

Dessa delar måste ha genomförts på ett godtagbart sätt för att du ska få möjlighet att göra det laborativa 

provet. 

Laborativt prov på ca två timmar 

Du kommer att få genomföra en eller två laborationer. Det laborativa provet testar din förmåga att 

genomföra, tolka och redovisa experiment. Du kommer redovisa en laboration med en rapport. 

Muntlig avslutning 

Den muntliga avslutningen fungerar som en komplettering till de övriga delarna. Här har du möjlighet 

att visa kunskaper på de områden som du kanske missade på det skriftliga provet. Du kan också få 

förklara saker i din diskussionsuppgift och din laborationsrapport. Vid detta tillfälle är vi två lärare som 

bedömer dina kunskaper. 

 

Efter den muntliga avslutningen vägs allt det du har gjort samman till ett slutbetyg på prövningen.  
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Centralt innehåll 

Materia och kemisk bindning 

 

 

Reaktioner och förändringar 

 

 

 

 

Stökiometri 

 

 

Analytisk kemi 

-  

Kemins karaktär och arbetssätt 
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Kunskapskrav 
 

Betyget E 

Betyget D 

Betyget C 
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Betyget B 

Betyget A 


