
Bedömningsmatris i fysik inom området energi.!!
Innehåll E C A

Du kan resonera om informationen och 
ger synpunkter på andra elevers 
redovisningar. Du delar aktivt vid 
lektionsarbetet och frågar, 
kommenterar och tar ställning utifrån 
kunskaper.

Du kan samtala om och diskutera 
frågor som rör energi, teknik, miljö och 
samhälle och skiljer då fakta från 
värderingar och formulerar 
ställningstaganden med enkla mo 
tiveringar samt beskriver några 
tänkbara konsekvenser. I 
diskussionerna ställer du frågor och 
framför och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som till viss del för 
diskussionerna framåt.

Du kan samtala om och diskutera 
frågor som rör energi, teknik, miljö och 
sam hälle och skiljer då fakta från 
värderingar och formulerar 
ställningstaganden med utvecklade 
motiveringar samt beskriver några 
tänkbara konsekvenser. I 
diskussionerna ställer du frågor och 
framför och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som för 
diskussionerna framåt.

Du kan samtala om och diskutera 
frågor som rör energi, teknik, miljö och 
samhälle och skiljer då fakta från 
värderingar och formulerar 
ställningstaganden med välutvecklade 
motiveringar samt beskriver några 
tänkbara konsekvenser. I 
diskussionerna ställer du frågor och 
framför och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som!
för diskussionerna framåt och fördjupar 
eller breddar dem. 

Du kan söka ytterligare information till 
din presentation, du kan tolka 
energistatistik, du kan granska 
källornas trovärdighet och relevans. Du  
anger källhänvisningar för både text 
och bild.

Du kan söka naturvetenskaplig 
information och använder då olika 
källor och för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om informa 
tionens och källornas trovärdighet och 
relevans.

Du kan söka naturvetenskaplig 
information och använder då olika 
källor och för utvecklade och relativt 
väl underbyggda resonemang om infor 
mationens och källornas trovärdighet 
och relevans.

Du kan söka natur vetenskaplig 
information och använder då olika 
källor och för välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans.

Du kan genomföra en muntlig 
presentation med stöd av Keynote och 
använder ord som du själv förstår och 
kan förklara. Din presentation kan 
förstås av klasskamraterna. Du kan 
läsa och använda informationen i det 
textmaterial som finns på hemsidan 
och det begrepp som tas upp under 
lektionerna.

Du 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.

Du kan använda informationen på ett 
relativt väl fungerande sätt i 
diskussioner och för att skapa 
utvecklade texter och andra 
framställningar med relativt god 
anpassning till syfte och målgrupp.

Du 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.



Du skall beskriva, vad energi är och 
hur den omvandlas. Vilka olika 
energiformer omvandlas i den 
kraftproduktion du beskriver?

Du har grundläggande kunskaper om 
energi, och visar det genom att ge 
exempel och beskriva dessa med viss 
användning av fysikens begrepp, 
modeller och teorier. 

Du har goda kunskaper om energi, och 
visar det genom att förklara och visa 
på samband inom dessa med relativt 
god användning av fysikens begrepp, 
modeller och teorier.

Du har mycket goda kunskaper om 
energi, och visar det genom att förklara 
och visa på samband inom dessa och 
något generellt drag med god 
användning av fysikens begrepp, 
modeller och teorier.

Beskriv hur du påverkas av tillgången 
på el. Förklara hur energin 
transporteras i våra elnät. Vad är 
spänning, ström, resistans, effekt? Vad 
innebär det att spänning 
transformeras? Varför förloras energi 
vid transport?

Du kan föra enkla och till viss del 
underbyggda resonemang där 
företeelser i vardagslivet och samhället 
kopplas ihop med elektricitet och visar 
då på enkelt identifierbara fysikaliska 
samband. 

Du kan föra utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang där före 
teelser i vardagslivet och samhället 
kopplas ihop med elektricitet och visar 
då på förhållandevis komplexa 
fysikaliska samband.

Du kan föra välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang där 
företeelser i vardagslivet och samhället 
kopplas ihop med elektricitet och visar 
då på komplexa fysikaliska samband.

All kraftproduktion påverkar miljön. 
Klargör om din kraftproducent är 
förnyelsebar eller inte. Beskriv hur 
miljön påverkas, vid start, under drift, 
vid avveckling. Beskriv hur vi kan 
påverka energisamhället mot en mer 
hållbar utveckling.

Du för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang kring hur 
människa och teknik påverkar miljön 
och visar på några åtgärder som kan 
bidra till en hållbar utveckling.

Du för utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang kring hur 
människans användning av energi och 
naturresurser påverkar miljön och visar 
på fördelar och begränsningar hos 
några åtgärder som kan bidra till en 
hållbar utveckling.

Du för välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang kring hur 
människa och teknik pa ̊verkar miljön 
och visar ur olika perspektiv på fördelar 
och begränsningar hos några åtgärder 
som kan bidra till en hållbar utveckling.

Om din kraftproducent använder 
generator skall du ge exempel på 
personer såsom Örstedt och Faraday 
som upptäckte induktionen och 
förklara vad den innebär. När det gäller 
kärnkraft har Lise Meitner och Albert 
Einstein bidragit med viktiga 
upptäckter som fission och sambandet 
massa energi. Hur har tillgången på 
elektricitet förändrat våra 
levnadsvillkor, jämför förr med nu, 
industriländer med utvecklingsländer.

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

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

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


