
Matematik 

statistik E 
 

C 
 

A 
 

begrepp 

Eleven har grundläggande kunskaper 
om matematiska begrepp och visar 
det genom att använda dem i 
välkända sammanhang på ett i 
huvudsak fungerande sätt. 

Eleven har goda kunskaper om 
matematiska begrepp och visar det 
genom att använda dem i bekanta 
sammanhang på ett relativt väl 
fungerande sätt. 

Eleven har mycket goda kunskaper om 
matematiska begrepp och visar det 
genom att använda dem i nya 
sammanhang på ett väl fungerande 
sätt. 

Eleven kan även beskriva olika 
begrepp med hjälp av matematiska 
uttrycksformer på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 

Eleven kan även beskriva olika 
begrepp med hjälp av matematiska 
uttrycksformer på ett relativt väl 
fungerande sätt. 

Eleven kan även beskriva olika 
begrepp med hjälp av matematiska 
uttrycksformer på ett väl fungerande 
sätt.  

I beskrivningarna kan eleven växla 
mellan olika uttrycksformer samt föra 
enkla resonemang kring hur 
begreppen relaterar till varandra. 

I beskrivningarna kan eleven växla 
mellan olika uttrycksformer samt föra 
utvecklade resonemang kring hur 
begreppen relaterar till varandra. 

I beskrivningarna kan eleven växla 
mellan olika uttrycksformer samt föra 
välutvecklade resonemang kring hur 
begreppen relaterar till varandra. 

Metoder 

Eleven kan välja och använda i 
huvudsak fungerande matematiska 
metoder med viss anpassning till 
sammanhanget för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter 
inom aritmetik, algebra, geometri, 
sannolikhet, statistik samt samband 
och förändring med tillfredställande 
resultat. 

Eleven kan välja och använda 
ändamålsenliga matematiska metoder 
med relativt god anpassning till 
sammanhanget för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter 
inom aritmetik, 
algebra, geometri, sannolikhet, 
statistik samt samband och förändring 
med gott resultat. 
 

Eleven kan välja och använda 
ändamålsenliga och effektiva 
matematiska metoder med god 
anpassning till sammanhanget för att 
göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, 
geometri, sannolikhet, statistik samt 
samband och förändring med mycket 
gott resultat. 

problemlösning 

Eleven kan lösa olika problem i 
bekanta situationer på ett i huvudsak 
fungerande sätt genom att välja och 
använda strategier och metoder med 
viss anpassning till problemets 
karaktär samt bidra till att formulera 
enkla matematiska modeller som kan 
tillämpas i sammanhanget.  

Eleven kan lösa olika problem i 
bekanta situationer på ett relativt väl 
fungerande sätt genom att välja och 
använda strategier och metoder med 
förhållandevis god anpassning till 
problemets karaktär samt formulera 
enkla matematiska modeller som efter 
någon bearbetning kan tillämpas i 
sammanhanget. 

Eleven kan lösa olika problem i 
bekanta situationer på ett 
välfungerande sätt genom att välja 
och använda strategier och metoder 
med god anpassning till problemets 
karaktär samt formulera enkla 
matematiska modeller som kan 
tillämpas i sammanhanget. 

resonemang 

Eleven för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om val av 
tillvägagångssätt och om resultatens 
rimlighet i förhållande till 
problemsituationen samt kan bidra till 
att ge något förslag på alternativt 
tillvägagångssätt. 

Eleven för utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om 
tillvägagångssätt och om resultatens 
rimlighet i förhållande till 
problemsituationen samt kan ge något 
förslag på alternativt tillvägagångssätt. 

Eleven för välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om 
tillvägagångssätt och om resultatens 
rimlighet i förhållande till 
problemsituationen samt kan ge 
förslag på alternativa tillvägagångssätt 

kommunikation 

Eleven kan redogöra för och samtala 
om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 
fungerande sätt och använder då 
symboler, algebraiska uttryck, formler, 
grafer, funktioner och andra 
matematiska uttrycksformer med viss 
anpassning till syfte och sammanhang. 

Eleven kan redogöra för och samtala 
om tillvägagångssätt på ett 
ändamålsenligt sätt och använder då 
symboler, algebraiska uttryck, formler, 
grafer, funktioner och andra 
matematiska uttrycksformer med 
förhållandevis god anpassning till syfte 
och sammanhang. 

Eleven kan redogöra för och samtala 
om tillvägagångssätt på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt och 
använder då symboler, algebraiska 
uttryck, formler, grafer, funktioner 
och andra matematiska 
uttrycksformer med god anpassning 
till syfte och sammanhang.  

I redovisningar och diskussioner för 
och följer eleven matematiska 
resonemang genom att framföra och 
bemöta matematiska argument på ett 
sätt som till viss del för resonemangen 
framåt. 
 

I redovisningar och diskussioner för 
och följer eleven matematiska 
resonemang genom att framföra och 
bemöta matematiska argument på ett 
sätt som för resonemangen framåt. 
 

I redovisningar och diskussioner för 
och följer eleven matematiska 
resonemang genom att framföra och 
bemöta matematiska argument på ett 
sätt som för resonemangen framåt 
och fördjupar eller breddar 
 

 

  



Biologi 

 

Ekologi  E C A 

använda kunskaper i 

biologi för att granska 

information, 

kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör 

hälsa, naturbruk och 

ekologisk hållbarhet, 

 

w
ik

i 

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 söka 

naturvetenskaplig information 

och använder då olika källor och 

för utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang om 

informationens och källornas 

trovärdighet och relevans. 

Eleven kan söka 

naturvetenskaplig information 

och använder då olika källor och 

för välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om 

informationens och källornas 

trovärdighet och relevans. 

p
ro

ve
t 

Eleven kan samtala om och 

diskutera frågor som rör hälsa, 

naturbruk och ekologisk 

hållbarhet och skiljer då fakta 

från värderingar och formulerar 

ställningstaganden med enkla 

motiveringar samt beskriver 

några tänkbara konsekvenser. 

Eleven kan samtala om och 

diskutera frågor som rör hälsa, 

naturbruk och ekologisk 

hållbarhet och skiljer då fakta 

från värderingar och formulerar 

ställningstaganden med 

utvecklade motiveringar samt 

beskriver några tänkbara 

konsekvenser. 

Eleven kan samtala om och 

diskutera frågor som rör hälsa, 

naturbruk och ekologisk 

hållbarhet och skiljer då fakta 

från värderingar och formulerar 

ställningstaganden med 

välutvecklade motiveringar 

samt beskriver några tänkbara 

konsekvenser. 

I diskussionerna ställer eleven 

frågor och framför och bemöter 

åsikter och argument på ett sätt 

som till viss del för 

diskussionerna framåt. 

I diskussionerna ställer eleven 

frågor och framför och bemöter 

åsikter och argument på ett sätt 

som för diskussionerna framåt. 

I diskussionerna ställer eleven 

frågor och framför och bemöter 

åsikter och argument på ett sätt 

som för diskussionerna framåt 

och fördjupar eller breddar 

dem. 

 använda biologins 

begrepp, modeller och 

teorier för att beskriva 

och förklara biologiska 

samband i 

människokroppen, 

naturen och samhället. w
ik

i 

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. 

Eleven kan använda 

informationen på ett 

fungerande sätt i diskussioner 

och för att skapa utvecklade 

texter och andra framställningar 

med relativt god anpassning till 

syfte och målgrupp. 

Eleven kan använda 

informationen på ett väl 

fungerande sätt i diskussioner 

och för att skapa välutvecklade 

texter och andra framställningar 

med god anpassning till syfte 

och målgrupp. 

genomföra systematiska 

undersökningar i biologi 

V
äx

t-
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Eleven kan genomföra 

fältstudier och andra 

undersökningar utifrån givna 

planeringar och även bidra till 

att formulera enkla 

frågeställningar och planeringar 

som det går att arbeta 

systematiskt utifrån. 

Eleven kan genomföra 

fältstudier och andra 

undersökningar utifrån givna 

planeringar och även formulera 

enkla frågeställningar och 

planeringar som det efter någon 

bearbetning går att arbeta 

systematiskt utifrån. 

Eleven kan genomföra 

fältstudier och andra 

undersökningar utifrån givna 

planeringar och även formulera 

enkla frågeställningar och 

planeringar som det går att 

arbeta systematiskt utifrån. 

 

 

  



Fysik 

Mekanik   E C A 

Genomföra 
systematiska 

undersökningar i 
fysik 

la
b

o
ra

ti
o

n
 

I undersökningarna använder eleven 
utrustning på ett säkert och i 
huvudsak fungerande sätt. 

I undersökningarna använder eleven 
utrustning på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt. 

I undersökningarna använder eleven 
utrustning på ett säkert, 
ändamålsenligt och effektivt sätt. 

La
b
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Eleven kan jämföra resultaten med 
frågeställningarna och drar då enkla 
slutsatser med viss koppling till 
fysikaliska modeller och teorier. 

Eleven kan jämföra resultaten med 
frågeställningarna och drar då 
utvecklade slutsatser med relativt 
god koppling till fysikaliska modeller 
och teorier. 

Eleven kan jämföra resultaten med 
frågeställningarna och drar då 
välutvecklade slutsatser med god 
koppling till fysikaliska modeller och 
teorier. 

Eleven för enkla resonemang kring 
resultatens rimlighet och bidrar till 
att ge förslag på hur 
undersökningarna kan förbättras. 

Eleven för utvecklade resonemang 
kring resultatens rimlighet och ger 
förslag på hur undersökningarna 
kan förbättras. 

Eleven för välutvecklade 
resonemang kring resultatens 
rimlighet i relation till möjliga 
felkällor och ger förslag på hur 
undersökningarna kan förbättras 
och visar på nya tänkbara 
frågeställningar att undersöka. 

Dessutom gör eleven enkla 
dokumentationer av 
undersökningarna med tabeller, 
diagram, bilder och skriftliga 
rapporter. 

Dessutom gör eleven utvecklade 
dokumentationer av 
undersökningarna med tabeller, 
diagram, bilder och skriftliga 
rapporter. 

Dessutom gör eleven välutvecklade 
dokumentationer av 
undersökningarna med tabeller, 
diagram, bilder och skriftliga 
rapporter. 

använda fysikens 
begrepp, 

modeller och 
teorier för att 
beskriva och 

förklara 
fysikaliska 
samband i 

naturen och 
samhället Sk

ri
ft
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t 
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Eleven kan föra enkla och till viss 
del underbyggda resonemang där 
företeelser i vardagslivet och 
samhället kopplas ihop med krafter, 
rörelser, hävarmar och visar då på 
enkelt identifierbara fysikaliska 
samband.  

Eleven kan föra utvecklade och 
relativt väl underbyggda 
resonemang där företeelser i 
vardagslivet och samhället kopplas 
ihop med krafter, rörelser, hävarmar 
och visar då på förhållandevis 
komplexa fysikaliska samband.  

Eleven kan föra välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang där 
företeelser i vardagslivet och 
samhället kopplas ihop med krafter, 
rörelser, hävarmar och visar då på 
komplexa fysikaliska samband.  

 

  



ELEVKOMMENTARER 

Jag är stolt över: 

Matte: Att jag kämpar och försöker. Jag är även stolt över att jag kan vissa saker väldigt bra. Jag gör mina 

läxor. Jag har även blivit mycket bättre på att inte ”låsa” mig när det blir svårt.  

Biologi: Jag hade pluggat mycket bra till provet och därför gick det bra. Jag gör mina läxor. 

Fysik: Jag har gjort mina läxor, pluggat bra. Jag har förstått texten i boken och tittat på ALLA videos på 

studi.se. Det är jag minsann stolt över! 

 

Jag måste komplettera (för att nå E-nivå): 

Matte: - 

Biologi: - 

Fysik: - 

 

För att utvecklas ska jag:  

Matte: Inte ”låsa” mig när någonting blir svårt. (Har dock blivit mycket bättre på det). Försöka komma i tid 

till alla lektionerna. Tappa inte hoppet. Och Don’t worry, be happy! Läs kunskapskraven noga!!! 

Biologi: I Wiki’n så hade jag kunnat utveckla mina ändringar i andras Wiki’s. Jag ska läsa kunskapskraven 

mycket noga! 

Fysik: Utveckla slutsatser, även fast det är tråkigt. Även läsa kunskapskraven mycket noga för att veta exakt 

vad mina ”uppsatser” ska innehålla! Utveckla dina svar och slutsatser ännu mer. Använd begrepp.  


