
Bedömning  

Moment  E  C  A  
  
Experiment  
Jämföra, dra 
slutsatser, analysera, 
dokumentera  

Du filmar ett 
experiment och 
berättar vad som 
händer   
  
  

Du filmar ett 
experiment och 
berättar vad som 
händer   
Och  
Förklarar varför det 
blir så  

Du filmar ett 
experiment och 
berättar vad som 
händer   
Och  
Förklarar varför det 
blir så  
Och  
Kopplar det till 
fysikens modeller 
och teorier  

  
Reportage  
Eleven har mycket 
goda kunskaper om 
tryck och värme och 
visar det genom att 
förklara och visa på 
samband med god 
användning av 
fysikens begrepp, 
modeller och teorier.  

Du berättar fakta om 
ett väderfenomen   
  
  
  
  
  
Du använder fysikens 
begrepp  

Du berättar om ett 
väderfenomen  
Och   
Förklarar hur och 
varför det blir så  
  
  
  
Du använder flera av 
fysikens begrepp  

Du berättar om ett 
väderfenomen   
Och  
Förklarar hur och 
varför det blir så  
Och   
Visar på samband   
  
Du använder flera av 
fysikens begrepp och 
förklara dem  

  
Debatt  
Eleven använder i sin 
argumentation sina 
egna och andras 
källors trovärdighet 
och relevans.  
  
Eleven visar ur olika 
perspektiv på 
fördelar och 
begränsningar hos 
några åtgärder som 
kan bidra till en 
hållbar utveckling  

Du berättar om vad 
global uppvärmning 
är  
  
  
  
  
  
Du har minst två 
argument för att 
global uppvärmning 
existerar  
  
  
  
  
  
Du visar på några 
åtgärder som kan 
bidra till en hållbar 
utveckling.  
  

Du berättar om vad 
global uppvärmning 
är   
och   
hur den påverkar 
jorden  
  
  
Du har minst två 
argument för att 
global uppvärmning 
existerar  
Och  
Du motiverar för 
varför dina argument 
stämmer  
  
Du visar på fördelar 
och begränsningar 
för några åtgärder 
som kan bidra till en 
hållbar utveckling.  

Du berättar om vad 
global uppvärmning 
är   
och   
hur den påverkar 
jorden  
  
  
Du har minst två 
argument för att 
global uppvärmning 
existerar  
Och  
Du motiverar för 
varför dina argument 
stämmer  
  
Du visar ur olika 
perspektiv på 
fördelar och 
begränsningar hos 
några åtgärder som 
kan bidra till en 
hållbar utveckling  
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