
	

Du har grundläggande kunskaper om 
energi. 

Du har goda kunskaper om energi Du har mycket goda kunskaper om 
energi. 

Du visar på några åtgärder som kan 
bidra till en hållbar utveckling. 
 
 
 

• Du klargör om din 
energikälla kan bidra till en 
hållbar utveckling. 

Du visar på fördelar och begränsningar 
hos några åtgärder som kan bidra till en 
hållbar utveckling. 
 

• Du klargör om din 
energikälla kan bidra till en 
hållbar utveckling eller inte 
och på vilket sätt.  

Du visar ur olika perspektiv på ̊ fördelar 
och begränsningar hos några åtgärder 
som kan bidra till en hållbar 
utveckling. 

• Du klargör om din 
energikälla kan bidra till en 
hållbar utveckling eller inte 
och på vilket sätt. Du 
använder flera perspektiv.   

Du kan ge exempel på ̊ och beskriva 
na ̊gra centrala naturvetenskapliga 
upptäckter och deras betydelse för 
människors levnadsvillkor.  

• Du beskriver hur tillgången 
till elektricitet har påverkar 
människans levnadsvillkor på 
ett sätt. 

Du kan förklara och visa på ̊ samband 
mellan några centrala 
naturvetenskapliga upptäckter och 
deras betydelse för människors 
levnadsvillkor.  

• Du beskriver hur tillgången 
till elektricitet har påverkar 
människans levnadsvillkor på 
minst två sätt. Du resonerar i 
två led. 

Du kan förklara och generalisera kring 
några centrala naturvetenskapliga 
upptäckter och deras betydelse for 
människors levnadsvillkor.  

• Du beskriver hur tillgången 
till elektricitet har påverkar 
människans levnadsvillkor på 
minst två sätt. Du resonerar i 
två led och i mer än ett 
perspektiv. 

Du kan med viss användning av 
ämnesspecifika begrepp beskriva hur 
enkelt identifierbara tekniska delar 
samverkar för att uppnå 
ändamålsenlighet och funktion. 

Du kan med relativt god användning 
av ämnesspecifika begrepp beskriva 
hur ingående tekniska delar 
samverkar för att uppnå 
ändamålsenlighet och funktion. 

Du kan med god användning av 
ämnesspecifika begrepp beskriva hur 
ingående tekniska delar samverkar 
för att uppnå ändamålsenlighet och 
funktion och visar då på andra 
liknande lösningar 

Dessutom kan eleven föra enkla och 
till viss del underbyggda resonemang 
om hur olika val av tekniska lösningar 
kan få olika konsekvenser för individ, 
samhälle och miljö. 

Dessutom kan eleven föra utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
resonemang om hur olika val av 
tekniska lösningar kan få olika 
konsekvenser för individ, samhälle och 
miljö.  

Dessutom för eleven välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang om 
likheter och skillnader mellan några 
material och deras användning i 
tekniska lösningar.  

Du kan använda naturvetenskaplig 
informationen på ̊ ett i huvudsak 
fungerande sätt i för att skapa enkla 
framställningar med viss anpassning till 
syfte och målgrupp  

• Du har med alla delar som 
framställan ska innehålla. 

• Din framställan är förståelig 
och innehåller både tal/text 
och bilder. 

 

Du kan använda naturvetenskaplig 
informationen på ett relativt väl 
fungerande för att skapa utvecklade 
framställningar med relativt god 
anpassning till syfte och målgrupp. 

• Du har med alla delar som 
framställan ska innehålla. 

• Din framställan är tydlig och 
korrekt och innehåller både 
tal/text och bilder. 

• Din framställan innehåller en 
tabell eller ett diagram som 
du hänvisar till i text eller tal. 

 

 

Du kan använda naturvetenskaplig 
informationen på ett väl fungerande 
sätt för att skapa välutvecklade 
framställningar med god anpassning till 
syfte och målgrupp. 

• Du har med alla delar som 
framställan ska innehålla. 

• Din framställan är tydlig, 
korrekt och utförlig och 
innehåller både tal/text och 
bilder. 

• Din framställan innehåller en 
tabell och ett diagram som du 
hänvisar till i text eller tal. 


