KEMI – KÄLLKRITIK
I den här övningen får eleverna lära sig källkritik. När eleverna skapar film ska de
utgå ifrån en informationskälla inom ämnet. En informationskälla kan till exempel
vara något som står skrivet i en tryckt bok eller en digital nyhetskälla från
internet. Antingen letar du som lärare upp informationskällor eller så kan eleverna
får söka själva. Nedan ser du utdrag från kursplanen som går att koppla till
övningen.
Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

• Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och

för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan
använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra
framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

• Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och

för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i
huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra
framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med
övningen och vad ni ska ha för tema. Om du inte har ett färdigt tema
rekommenderar vi att utgå från kursplanens centrala innehåll:
Kemi 4-6,
Skapa en film om till exempel: Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad.
Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
Kemi 7-9,
Skapa en film om till exempel: Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Ämnets syfte:

• Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt

undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl
digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka
svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra
till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras
argument och olika informationskällor.

• Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om,
tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt
innehåll.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och
ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

