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 G VG MVG 

Kemi fakta   - 

Kemi s-fakta   - 

Biologi fakta  - - 

Biologi samband Eleven bearbetar och beskriver också ekologiska 
samband och kopplar på ett enkelt sätt ihop dem med 
biologisk mångfald och människors beroende av och 
påverkan på naturen. 

Eleven undersöker och beskriver också ekologiska 
samband och kopplar på ett utvecklat sätt ihop dem 
med biologisk mångfald och människors beroende av 
och påverkan på naturen. 

Eleven utreder och beskriver också ekologiska samband 
och kopplar på ett välutvecklat sätt ihop dem med 
biologisk mångfald och människors beroende av och 
påverkan på naturen.  

Historiskt kemi och 
biologi 

Med utgångspunkt i någon viktig upptäckt berättar 
eleven hur kunskaper inom biologi och/eller kemi-
området utvecklas och ger ett exempel på deras 
betydelse för människors levnadsvillkor. 
 

Med utgångspunkt i några viktiga upptäckter skapar 
eleven helhetssyn och berättar om hur 
kunskaper inom biolog och/eller kemi-området 
utvecklas och vilken betydelse de har för människors 
levnadsvillkor. 

Med utgångspunkt i flera viktiga upptäckter gör eleven 
generaliseringar och berättar om hur kunskaper inom 
biologi och/eller kemi-området utvecklas och vilken 
betydelse de har för människors levnadsvillkor och 
världsbilder. 

NVA frågeställningar Eleven bidrar till att formulera frågeställningar som går 
att undersöka systematiskt.  

Eleven formulerar frågeställningar som med modifiering 
går att undersöka systematiskt.  

Eleven formulerar frågeställningar som går att 
undersöka systematiskt.  

NVA Planeringar och 
undersökningar 

Eleven följer givna planeringar samt utför och 
dokumenterar undersökningarna på ett tillfredställande 
sätt. 

Eleven följer egna och givna planeringar samt utför och 
dokumenterar undersökningarna på ett metodiskt sätt.  

Eleven följer egna och givna planeringar, motiverar sina 
val av metoder samt utför och dokumenterar 
undersökningarna på ett metodiskt sätt.  

NVA resultat Eleven jämför sina resultat med frågeställningarna och 
resonerar kring resultatens rimlighet.  
 
 

Eleven jämför sina resultat med frågeställningarna, 
resonerar kring resultatens rimlighet och ger förslag på 
hur undersökningarna kan förbättras.  
 

Eleven jämför sina resultat med frågeställningarna, 
resonerar kring resultatens rimlighet i relation till 
möjliga felkällor, ger förslag på hur undersökningarna 
kan förbättras och pekar ut nya tänkbara 
frågeställningar att undersöka. 

NVA slutsatser I sina slutsatser kopplar eleven resultaten till tidigare 
erfarenheter. 
 

I sina slutsatser kopplar eleven resultaten till biologiska 
modeller och teorier. 
 

I sina slutsatser kopplar eleven resultaten till såväl 
biologiska modeller och teorier som vardagliga eller 
samhälleliga frågor. 

SP Diskutera aktuella 
samhällsfrågor 

Eleven diskuterar aktuella samhällsfrågor och 
valsituationer som rör hälsa, naturbruk, ekologisk 
hållbarhet och (genteknik) och kan då skilja fakta från 
värderingar, beskriva någon tänkbar konsekvens och 
formulera ställningstaganden med enklare motiveringar. 

Eleven diskuterar aktuella samhällsfrågor och 
valsituationer som rör hälsa, naturbruk, 
ekologisk hållbarhet och (genteknik) och kan då skilja 
fakta från värderingar, beskriva några tänkbara 
konsekvenser och formulera ställningstaganden med 
utvecklade motiveringar. 

Eleven diskuterar aktuella samhällsfrågor och 
valsituationer som rör hälsa, naturbruk, ekologisk 
hållbarhet och (genteknik) och kan då skilja fakta från 
värderingar, beskriva flera tänkbara konsekvenser och 
formulera ställningstaganden med välutvecklade och 
nyanserade motiveringar.  

SP Naturvetenskaplig 
information och olika 
källor 

När eleven söker naturvetenskaplig information 
använder eleven olika källor och gör enkla bedömningar 
av informationens och källornas trovärdighet och 
relevans. 

När eleven söker naturvetenskaplig information 
använder eleven olika källor och gör utvecklade 
bedömningar av informationens och källornas 
trovärdighet och relevans 

När eleven söker naturvetenskaplig information 
använder eleven olika källor och gör välgrundade och 
nyanserade bedömningar av informationens och 
källornas trovärdighet och relevans. 

SP Texter för syfte 
och målgrupp 

Eleven skapar texter och andra uttryck som till viss del är 
anpassade till syfte och målgrupp. 
 

 Eleven skapar texter och andra uttryck som är 
anpassade till syfte och målgrupp. 
 

Eleven skapar texter och andra uttryck som är väl 
anpassade till syfte och målgrupp. 
 

Betyg Kemi:  

Betyg biologi: 


