KOPIERINGSUNDERLAG l: INFORMATION TILL ELEVEN

Information till dig som ska göra provet
Hej!

Duskasnartgöradetnationellaproveti kemi.Härfårduinformation omprovet
såatt du kan förberedadigsåbrasom möjligt.

Provet består av fyra delprov. I tabellen ser du provti^och vad varje delprov
innehåller.
Delprov

Provtid

Innehåll

Ai

75 minuter

10-15 teoriuppgifter. Svaren skrivs pä separat papper.

Prövarförmåganatt användabegrepp,modelleroch
teorier.

A2

45 minuter

A3

30 minuter

Tre uppgifter. Svaren skrivs i provhåftet. Provarförmågan
attgranskainformation,kommuniceraochta ställning.
En större uppgift. Svaret skrivs i provhäftet. Prövar

förmåganatt planeraen systematiskundersökning^
Tvåpraktiska uppgifter ochtre teoriuppgifter. Svaren skrivs
päseparat papper. Prövarformägan att genomfara och

60 minuter

utvärdera en systematisk undersökning.

Vidvarjeuppgifti provetfinnsensymbolsombeskrivervilkakemikunskaper
uppgifteng^digmöjlighetattvisa.Radernai symbolenbeskriverkemikunskaper
av olika slag.

Förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska
E CA

information, kommunicera och ta ställning i frågor som
rörenergi, miljö, hälsaoch samhälle.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
i kemi.

Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och

teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i
samhället,naturen och inuti människan.

Förvarjeradkanduvisadinförmågapätreolikanivåer(E-,C-ochA-niva).
Omtill exempelenuppgifthardennasymbolbredvidsigbetyderdetattdukan

visaandukananvändakeminsbegrepp,modellerochteorierförattbeskriva <
förklarakemiskasambandi samhället",naturen och inuti människanpi E-nivä
och påC-nivå.

Närdusvararpåuppgifternaskaduredovisasåtydligtattenannanpersonska
kunn7läsa och första"T! du menar. Därför är det viktigt att du redovisu
ditt arbete.
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Hur kan uppgifterna i provet se ut?
I de olika delproven kommer du att möta olika uppgiftstyper. För de olika uppgiftstyperna krävs olika
typer avsvar. Nedanbeskrivs dc vanligaste uppgiftstyperna som finns i det nationella provet i kemi.
Kortsvarsuppgifter
Flerval

Kombinera *

Ge exempel

Besvaras genom att ange ett

Besvaras genom att para
ihop alternativ med rätt
beskrivning.

kortfattadbeskrivningmed

eller flera svarsalternativ.

Besvaras med ett ord eller en

en mening eller rvå.

Längsvarsuppgifter
Förklara

Resonera

Besvaras med utförliga förklaringar med Rera meningar.

Besvaras med ett naturvetenskapligt resonemang i flera led
utifrånfleraaspektereller perspektiv.

Att ge en utförlig förklaring
handlar om att ge svar på "vad",

Att resonerautifrånfleraaspekterellerperspektivhandlar

hur och "varför"medhjälpav
begrepp, modeller och teorier i

om ärr ge flera exempe! på konsekvenser eller effekter och
kan skrivas som "å ena sidan" och "å andra sidan". eller

'en fördel är"och "en begränsning är".

ämnet.

Alt resonera i flera led handlar om att bygga naturvetenskapliga
motiveringar i flera sammanhängande steg kring
konsekvenserellereffekterochkan till exempelskrivassom
detta leder till" eller "vilket medför att". Som led räknas

påståendeneller argumentsomdusjälvläggertill, som är
naturvetenskapliga och korrekta samt inte förallmänt hållna.

Hur definieras hypotes i provet?
I det naturvetenskapliga arbetssättet ingår det ofta att ställa hypoteser.

Definition av hypotes i de nationella proven i naturvetenskap:
En hypotes skainnehålla ett antagande kring det förväntade resultatet med en motivering som bygger
påen relevant naturvetenskaplig modell.

Exempel på en godtagbar hypotes:
Jagtror attjuicen i mitt glashar ettpH-värde lägre iin7 eftersom densmakarsurt ochinnehåller citronsyra
som sänkerpH.
Kommentar:

Antagandet i hypotesen är "juicen (. .. ) harettpH-värde lägreän7". Motiveringen byggerpåen relevant
naturvetenskaplig modell eftersom det ståratt juicen innehåller citronsyra och att citronsyra sänker pH.
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Hur ska du tänka när du resonerar?

I fleraavdelproven ingåruppgifterdärduskaföraresonemang.Oavsettuppgift
utgår bedömningen av resonemangen frånsamma principer. Det som bedöms är
resonemangens djup och bredd.

Djup
Att resonera i flera led handlar om att bygga naturvetenskapliga motiveringar

i flera sammanhängande steg kring konsekvenser eller affekter och kan skrivas
som "detta leder till" eller "vilket medför att". Som led räknas påståenden eller

argumentsomdusjälvbidrarmed.Deskavaranaturvetenskapliga, korrektaoch
inte för allmänt hållna.

"Freoner tas om hand

ozonskiktet

minskadriskför ögonsjukdomar

närgamla kylskåp byts ut

bevaras

som grästarr.

-A.

.

"Kalla vinterdagar
fungerar en
luftvärmepump sämre
Givet i uppgiften

"Ata en näringsriktig
kost är viktigt

-.-. y\Ett led i

Ett led

elektrisk energi
behöver tillföras

kostar mycket pengar.

Intenaturvetenskapligt^

Ett led

får i oss den
näring vi behöver

kroppenfårdeproteiner som
behövsför att bygga muskler.

-A_.

! Givet i uppgiften

För allmänt hället

"Energiåtgängenär
12 kJ/gför papper

braförmiljön.

Givet i uppgiften

För allmänt hållet

L Ett led

Bredd

Att resonerautifrånfleraaspekterellerperspektivhandlaromattgefleraexempel

påkonsekvenser eller effekter och kan skrivas som "åenasidan" och "åandra
sidan" eller "en fördel är" och "en nackdel är". De ska vara naturvetenskapliga,
korrekta och inte för allmänt hållna.

Torsken skullefåbyggaupp sinpopulation ifred
och återhämta sig.

"Inforafiskeförbud
på torsk.

l Ett led i

\^"'

! Två perspektiv j

'-v- -

Människor skulle kanske äta mer lax istället och i sä

fall kanske laxen iställetskulle hotas av utrotning.
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