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Bedömningsstöd till  
Tummen upp! NO 
kartläggning åk 6  
inför betygssättningen  
i årskurs 6
Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kun-
skapskrav. Syftestexten avslutas med vilka förmågor som undervisningen i respektive 
ämne ska utveckla. Det är inte samma förmågor i alla ämnen, men för de tre NO-
ämnena är de gemensamma.  Genom att göra eleverna uppmärksamma på förmågorna 
kan du använda det i din formativa bedömning när du arbetar tillsammans med eleven 
kring hur de använder sina kunskaper och hur de ska kunna utveckla sina kunskaper och 
förmågor ytterligare. 

I NO är följande förmågor de viktigaste:

Beskriv och förklara
 Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i 
naturen, samhället och inuti människan.

Undersök
 Förmågan att observera, dokumentera och diskutera, sortera, ställa frågor, 
formulera hypoteser, planera och genomföra en undersökning, tolka resultat 
och dra slutsatser samt utvärdera en undersökning.

Granska och motivera
 Förmågan att söka och granska information, kommunicera, ta ställning och 
motivera.

Bedömningsstödets struktur

Bedömningsstödet innehåller exempel på hur ett elevsvar kan se ut för betygsnivåerna 
A, C och E. De allra flesta uppgifter i Tummen upp! är strukturerade på ett likartat sätt. 
Tanken är att de bedömningsförslag som redovisas här kan över föras till övriga uppgifter 
som kanske har ett annat ämnesinnehåll, men liknande konstruktion.

Bedömningsexemplen har följande gemensamma struktur:

1) Överst finns symbolen som visar vilka av NO-ämnenas förmågor eleven använder i 
uppgiften. 

2) Sedan ger vi exempel på elevsvar samt kommentarer till varför vi valt att bedöma 
svaret på en viss nivå.

3) Slutligen har vi valt ut de delar i kunskapskraven som är relevanta för just denna 
uppgift och bedömning.



2 Bedömningsstöd i NO åk 6 © Författarna och Liber AB Kopiering förbjuden

en praktisk bedömningsmall

I bedömningsstödet till uppgifterna i Tummen upp! har vi här skapat en enklare bedöm-
ningsmall. Tanken är att det ska vara möjligt för eleverna i åk 4–6 att för stå vad lärarna 
”tittar efter” när de bedömer lärandet och kunskaperna. Utgångspunkten för den här 
bedömningsmallen är kursplanerna i biologi, fysik och kemi. Vi tror att den kommer att 
underlätta i kommunikationen mellan hem och skola i samband med de skriftliga omdö-
mena, utvecklingssamtalen, upprättandet av IUP och betygssättningen. Givet vis passar 
denna bedömningsmall även i andra skolämnen.

Den enklare men tydligare bedömningsmallen ser ut på följande sätt:

Betyg e Betyg C Betyg A

vad bedöms?
Bedömningsaspekter

Grundläggande
kunskaper

Goda kunskaper Mycket goda
kunskaper

kunskapens bredd
kvantiteter

Få fakta, begrepp, 
exempel, beskrivningar

Fler fakta, begrepp, 
exempel, beskrivningar

Många fakta, begrepp, 
exempel, beskrivningar

kunskapens djup
kvaliteter

Få och korta samband, 
orsaker, frågeställ-
ningar, diskussioner 
och resonemang

Fler och längre sam-
band, orsaker, fråge-
ställningar, diskussio-
ner och resonemang

Många och långa sam-
band, orsaker, fråge-
ställningar, diskussio-
ner och resonemang 

Det finns en kvantitativ aspekt även vid bedömningen av kvalitativa kunskaper; ”en 
bredd i djupet”. Detta är ganska självklart. Det är givetvis bättre att kunna skapa längre 
kedjor av samband med fler faktorer än enklare samband som består av endast två fak-
torer.

I kursplanerna så uttrycks kunskapens bredd med värdeorden ”viss” (E), ”relativt god” 
(C) och ”god” (A) användning av begrepp. Här ska läraren bedöma i vilken grad eleven 
kan ge exempel och beskriva fakta, begrepp o.s.v. Det är alltså inte så att du som lärare 
ska avstå från att bedöma elevernas faktakun skaper. Utan goda kunskaper om fakta blir 
det svårt att t.ex. föra resonemang eller relatera till några samband.

I kursplanerna så uttrycks kunskapens djup med värdeorden ”enkla” (E), ”utveck lade” 
(C) och ”välutvecklade” (A) resonemang. Eleven visar sina ”djupkunskaper” genom att 
skapa långa kedjor av samband, relatera begreppen till varandra, ge förslag på flera orsa-
ker och kan resonera utifrån flera konsekvenser, t.ex. utifrån livsmiljöer, energianvänd-
ning eller hållbar utveckling. 

Vår förhoppning är att bedömningsstödet till Tummen upp! NO kartläggning åk 6 ska 
hjälpa dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper inför betygssättningen 
i årskurs 6.



3 Bedömningsstöd i NO åk 6 © Författarna och Liber AB Kopiering förbjuden

Biologi

sidan 5, uppgift 11, anPassninG

11) Var lever dessa fåglar? Hur är de anpassade efter den miljö de lever i?

elevsvar 1

11) Lever i skogen. Liten så att den 
kan gömma sig för fiender där. 

Lever vid sjön. Den har lång näbb 
för att ta fiskar med.

Örnen lever på en äng. Stora 
vingar för att flyga högt och 
kunna se en liten mus. 

kommentar: Beskriver fåglar och 
deras anpassning till sina livs- 
miljöer genom att ge få exempel. 
Använder få av biologins begrepp. 

elevsvar 2

11) Den lilla fågeln lever i skogen 
och på andra ställen. Den har en 
spetsig näbb för att kunna äta bär 
och fånga små insekter. 

Sjöfågeln lever vid vatten. Den 
har långa ben och lång näbb för 
att kunna gå och fånga fiskar i 
vattnet.

Örnen lever vid havet. Den har 
stora vingar så att den kan flyga 
länge och spana efter byten och 
snabbt dyka ner och fånga fiskar 
eller smådjur.

kommentar: Förklarar om fåglar 
och deras anpassning till sina livs-
miljöer genom att visa enkla sam-
band. Använder flera av biologins 
begrepp. 

elevsvar 3

Blåmesen lever i skog, trädgård 
ibland i stad. Liten, snabb, kan 
lätt hålla sig fast i smala grenar 
på träd. Liten, spetsig näbb som 
hjälper den att fånga små insek-
ter och spindlar där det är trångt. 
På vintern när det inte finns några 
insekter i Sverige kan småfåg-
larna använda sina spetsiga näb-
bar till att ta sönder hårda frön 
och nötter. 

Hägern tillhör sjöfåglar som lever 
vid kusten, t.ex. sjöar eller hav. 
De har långa ben, långa näbbar 
och långa halsar för att kunna 
vada och fånga fiskar och andra 
vattendjur där det är lite djupare. 
Kan stå stilla länge för att över-
raska sitt byte.

Örnen är en rovfågel. De lever där 
det finns djur att äta t.ex. fiskar i 
havet eller ormar på ängen. Rov-
fåglar har stora vingar och kan 
flyga högt men ändå se sina 
byten eftersom de har så bra syn. 
Kraftiga klor att fånga bytena 
med. Stor kraftig, krokig näbb 
som de använder för att slita sön-
der födan med.

kommentar: Förklarar om fåglar 
och deras anpassning till sina livs-
miljöer genom att visa enkla sam-
band och något gemensamt drag. 
Använder många av biologins 
begrepp. 

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven har grundläggande kunskaper 
om biologiska sammanhang och visar 
det genom att ge exempel på och 
beskriva dessa med viss användning av 
biologins begrepp.

Eleven har goda kunskaper om biolo-
giska sammanhang och visar det genom 
att förklara och visa på enkla samband 
inom dessa med relativt god använd-
ning av biologins begrepp.

Eleven har mycket goda kunskaper om 
biologiska sammanhang och visar det 
genom att förklara och visa på enkla 
samband inom dessa och något 
gemensamt drag med god användning 
av biologins begrepp.
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sidan 7, uppgift 8, växthUseffekten

8) Ge argument både för och emot gödselanvändningen.

 Hur kan man göra för att minska de negativa effekterna av gödningen?

elevsvar 1

8) För: Det växer mer.

Emot: Det är dyrt att köpa göd-
sel.  

Man ska gödsla lagom alltså inte 
för mycket. 

kommentar: Diskuterar enkla 
frågor om naturbruk genom att ge 
få argument för och emot gödse-
lanvändning. Kommunicerar en 
åsikt som till viss del för diskussio-
nen framåt. 

elevsvar 2

8) För: Människor svälter på jor-
den så vi måste gödsla så att 
maten räcker och åkrarna räcker 
för det växer ju mera då.

Emot: Det rinner ut massa gödsel 
i vattnet så att det växer för 
mycket där det inte ska växa plus 
att det är dyrt. 

Man kan kanske använda natur-
ligt gödsel som inte är lika farligt 
och absolut inte övergöda när 
man vet att det blir algblomning 
och fiskar dör i haven. 

kommentar: Diskuterar enkla 
frågor om naturbruk genom att ge 
flera argument för och emot göd-
selanvändning. Motiverar sina 
argument. Kommunicerar en åsikt 
som för diskussionen framåt.

elevsvar 3

8) För: Gödsel gör att det växer 
bättre och behövs mindre yta för 
att odla. Då blir maten blir billi-
gare och räcker till fler människor 
på jorden.  

Emot: Om man gödslar för 
mycket eller om det regnar för 
mycket så försvinner det ut i sjöar 
och hav som växer igen. Det rub-
bar den ekologiska balansen och 
miljön påverkas negativt och djur 
dör.

Man kan göra dammar som sam-
lar upp övergödningen. Man kan 
kanske betala en skatt när man 
köper gödsel så att man inte slö-
sar. Kan man informera alla jor-
dens bönder om hur viktigt det är 
att göda lagom och rätt? Alla 
måste ju ta sitt ansvar, tänka på 
djur och natur och att jordens 
resurser ska räcka till både oss 
och våra barn i framtiden.

kommentar: Diskuterar enkla 
frågor om naturbruk och ekologisk 
hållbarhet genom att ge många 
argument för och emot gödselan-
vändning. Motiverar sina argu-
ment. Kommunicerar en åsikt som 
för diskussionen framåt. Fördjupar 
och breddar den genom att visa på 
många samband och exempel.  

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven kan samtala om och diskutera 
enkla frågor som rör hälsa, naturbruk 
och ekologisk hållbarhet genom att 
ställa frågor och framföra och bemöta 
åsikter på ett sätt som till viss del för 
samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera 
enkla frågor som rör hälsa, naturbruk 
och ekologisk hållbarhet genom att 
ställa frågor och framföra och bemöta 
åsikter på ett sätt som för samtalen och 
diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera 
enkla frågor som rör hälsa, naturbruk 
och ekologisk hållbarhet genom att 
ställa frågor och framföra och bemöta 
åsikter på ett sätt som för samtalen och 
diskussionerna framåt och fördjupar 
eller breddar dem.
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sidan 10, uppgift 16 a och b, UndersökninGar om småkryP

16) Du ska undersöka likheter och skillnader mellan myror och gråsuggor.

a) För att kunna se skillnader och likheter mellan myror och gråsuggor gör jag så här:

b) För att undersökningen ska ge ett resultat som går att lita på är det extra viktigt att tänka på:

elevsvar 1

16 a) Jag tittar på en myra och en 
gråsugga och kollar om de rör sig 
olika.  

b) Tänka på att det verkligen är 
myror och gråsuggor som jag 
tittar på. Man kan jämföra med 
en bok för att vara säker.

kommentar: En enkel planering 
där eleven har bidragit till att for-
mulera en enkel frågeställning 
som det går att arbeta systema-
tiskt utifrån, vad gäller likheter 
och skillnader och pålitlighet kring 
resultatet. 

elevsvar 2 

16 a) Jag fångar en myra och en 
gråsugga och undersöker noga 
om de ser lika eller olika ut, t.ex. 
om de har lika många ben eller 
antenner. 

b) Använda en lupp för att inte 
missa små saker och skriva upp 
allt. 

kommentar: En enkel planering 
där eleven har formulerat enkla 
frågeställningar som det efter 
någon bearbetning går att arbeta 
systematiskt utifrån, vad gäller 
likheter och skillnader och pålitlig-
het kring resultatet.

elevsvar 3

16 a) Jag undersöker olika saker 
som utseende, livsmiljö, föda, hur 
fort de springer. Jag börjar med 
livsmiljön. Vilka trivs i fuktig 
miljö? Vilka trivs i torr miljö? Jag 
undersöker först deras olika livs-
miljö i naturen och jämför fuktig-
heten. Sedan tar jag ett terrarium 
där botten är torr utom i en 
hörna där jag lägger ett fuktigt 
papper. För att se vilka som går 
till vilket ställe.  

b) Vara noga och anteckna allt. 
Jämföra mina resultat. Jämföra 
med andra undersökningar också. 
Tänka på att bara ändra en sak åt 
gången.  

kommentar: En enkel planering 
där eleven har formulerat enkla 
frågeställningar som går att 
arbeta systematiskt utifrån, vad 
gäller likheter och skillnader och 
pålitlighet kring resultatet. 

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven kan genomföra enkla fältstudier 
och andra undersökningar utifrån givna 
planeringar och även bidra till att for-
mulera enkla frågeställningar och pla-
neringar som det går att arbeta systema-
tiskt utifrån. 

Eleven kan genomföra enkla 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 enkla fältstudier 
och andra undersökningar utifrån givna 
planeringar och även formulera enkla 
frågeställningar och planeringar som 
det går att arbeta systematiskt utifrån.
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fysik

sidan 20, uppgift 8 och 9, elsäkerhet

8) Varför har sladden plast utanpå och metall inuti?

9)  När elen började användas isolerade man elledningarna med oljat papper. Inuti gick en metalltråd. Hur 
kan detta förklara eldsvådor som hade med el att göra förr i tiden?

elevsvar 1

8) Plast utanpå för att det skyd-
dar metallen inne som har ström-
men i sig.

9) Olja och papper brinner lätt 
och det gjorde att det kunde 
börja brinna förr när man satte på 
elen.

kommentar: Beskriver sladdens 
delar och deras funktion genom 
att ge få exempel. Kort resone-
mang om elektriska kretsar. Rela-
terar till ett fysikaliskt samband. 
Använder få av fysikens begrepp.

elevsvar 2

8) Metall leder ström men det 
gör inte plast. Plasten skyddar så 
att inte strömmen i metalltråden 
kommer ut. 

9) El kan bli varmt och då tor-
kade det oljade pappret. När 
pappret torkat och böjdes så 
sprack det. Pappret och oljan 
började brinna och det spred sig 
snabbt till allt annat och var svårt 
att släcka. 

kommentar: Förklarar sladdens 
delar och deras funktion genom 
att visa ett enkelt samband. 
Längre resonemang om elektriska 
kretsar. Relaterar till ett fysikaliskt 
samband. Använder fler av fysi-
kens begrepp.

elevsvar 3

8) Metall leder elektricitet. Plast 
är inte ledande så det isolerar 
runt metallen med el. En tunn 
metalltråd med plast runt kan 
böjas men ändå inte gå sönder. 

9) Oljade pappret torkade och 
sprack lätt när det t.ex. böjdes. 
När det gick sönder blev det 
överhettning och till slut kort-
slutning som orsakade eldsvåda. 
Papper och olja är ju brännbara 
ämnen och olja är extra svårt att 
släcka. Eller en blixt kunde slå 
ner. Men de hade också porslin 
och glas för att isolera runt elen. 
Det höll bättre. 

kommentar: Förklarar sladdens 
delar och deras funktion genom 
att visa enkla samband och något 
gemensamt drag. Långt resone-
mang om elektriska kretsar. Rela-
terar till flera fysikaliska samband. 
Använder många av fysikens 
begrepp.  

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven har grundläggande kunskaper 
om fysikaliska fenomen och visar det 
genom att ge exempel på och beskriva 
dessa med viss användning fysikens 
begrepp. I enkla och till viss del under-
byggda resonemang om elektriska kret-
sar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan 
eleven relatera till några fysikaliska 
samband.

Eleven har goda kunskaper om fysika-
liska fenomen och visar det genom att 
förklara och visa på enkla samband 
inom dessa med relativt god använd-
ning fysikens begrepp. I utvecklade och 
till relativt väl underbyggda resone-
mang om elektriska kretsar, magneter, 
rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera 
till några fysikaliska samband.

Eleven har mycket goda kunskaper om 
fysikaliska fenomen och visar det genom 
att förklara och visa på enkla samband 
inom dessa och något gemensamt drag 
med god användning fysikens begrepp. I 
välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om elektriska kretsar, 
magneter, rörelser, ljud och ljus kan 
eleven relatera till några fysikaliska 
samband.
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sidan 24, uppgift 1 b-c och e-f, enerGi och enerGikällor

1 b) Sök sedan fakta om dina egna energikällor. Skriv vilka källor du använde för att  
hitta dessa fakta.

c) Hur vet du att dessa faktakällor går att lita på? 

Vi har valt att inte ta med elevernas texter (uppgift d) här, utan endast efterföljande frågor  
som de svarat på när de var klara:

e) Vilken energikälla tycker du är bäst? Varför?

f) Vilken energikälla tycker du är sämst? Varför?

elevsvar 1

1 b) Jag tittade i en bok i klass-
rummet.

c) Det borde vara sant när det är 
en skolbok som läraren har köpt 
till skolan! 

e) Vattenkraften för den är för-
nybar och tar aldrig slut.

f) Vindkraft för att vi har en nära 
där vi bor och den brummar.

kommentar: Sökt naturveten-
skaplig information och använder 
en källa. Kort resonemang om 
källans användbarhet. Använder 
informationen i en kort diskussion 
med viss anpassning till samman-
hanget. 

elevsvar 2

1 b) NE 

c) Man kan lita på den för vi 
använder den i skolan och man 
måste logga in. Ingen som inte 
vet så mycket kan skriva dit fakta, 
men i t.ex. Wikipedia kan ju vem 
som helst skriva så den sidan ska 
man inte alltid lita på.

e) Vattenkraft är bäst för att den 
är förnyelsebar för det är solener-
gin som lyfter upp dropparna till 
dammen igen, alltså vattnet i 
kretsloppet som går runt hela 
tiden.

f) Kolkraft skapar dålig luft som 
påverkar naturen och oss på ett 
dåligt sätt.

kommentar: Sökt naturveten-
skaplig information och använder 
en källa. Längre resonemang om 
källans användbarhet. Använder 
informationen i en längre diskus-
sion med relativt god anpassning 
till sammanhanget. 

elevsvar 3

1 b) NE, lärobok och YouTube.

c) Det finns någon som är ansva-
rig för informationen i NE och 
läroboken. YouTube var bra infor-
mation som jag kunde jämföra 
med. Jag fick samma information.

e) Solenergin är bäst för att den 
lagrar energi som sedan används 
till uppvärmning eller elektricitet. 
Och den är förnybar. 

f) Kärnkraft för att om något går 
fel på kärnkraftverken så påver-
kar det allt liv under väldigt lång 
tid, ja kanske för alltid. Hur kan vi 
veta att resterna inte används på 
fel sätt i framtiden eller om det 
blir naturkatastrofer? Man vet för 
lite om det. I Japan blev det kaos 
vid en jordbävning som jag såg på 
tv. Fy för kärnkraft!

kommentar: Sökt naturveten-
skaplig information och använder 
flera olika källor. Långt resone-
mang om källornas användbarhet. 
Använder informationen i en lång 
diskussion med god anpassning till 
sammanhanget. 

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven kan söka naturvetenskaplig 
information och använder då olika källor 
och för enkla resonemang om informa-
tionens och källornas användbarhet. 
Eleven kan använda informationen i 
diskussioner och för att skapa texter och 
andra framställningar med viss anpass-
ning till sammanhanget.

Eleven kan söka naturvetenskaplig 
information och använder då olika källor 
och för utvecklade resonemang om 
informationens och källornas använd-
barhet. Eleven kan använda informatio-
nen i diskussioner och för att skapa tex-
ter och andra framställningar med rela-
tivt god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan söka naturvetenskaplig 
information och använder då olika källor 
och för välutvecklade resonemang om 
informationens och källornas använd-
barhet. Eleven kan använda informatio-
nen i diskussioner och för att skapa tex-
ter och andra framställningar med god 
anpassning till sammanhanget.
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sidan 29, uppgift 6 a och b, testa På rätt sätt

6 a) Tänk dig att du ska göra ett test. Vad går ditt test ut på?

b) Ge fler exempel på hur du gör din undersökning. 

elevsvar 1

6 a) Det går ut på att testa vil-
ket tuggummi som har smaken 
kvar längst. 

b) Jag tuggar utan att titta på en 
klocka och när det inte är smak 
längre så säger jag stopp och kol-
lar tiden. Hur lång tid höll sma-
ken? Några kompisar kan vara 
med och testa också. 

kommentar: En enkel planering 
där eleven har bidragit till att for-
mulera en enkel frågeställning 
som det går att arbeta systema-
tiskt utifrån. Ger få exempel.

elevsvar 2 

6 a) Ta reda på vilket tuggummi 
som är bäst av fem olika sorter.  

b) Tio personer testar var sitt åt 
gången och sätter betyg vad de 
tycker t.ex. Vilket är godast? Vil-
ket blir bäst bubblor? Vilket har 
bäst färg? Högst betyg vinner. 
Man kan också t.ex. kolla vilket 
som är minst eller hårt att tugga 
och får lägst betyg. Man kan kolla 
vilket som har bäst färg också. 

kommentar: En enkel planering 
där eleven har formulerat enkla 
frågeställningar som det efter 
någon bearbetning går att arbeta 
systematiskt utifrån. Ger fler 
exempel.

elevsvar 3 

6 a) Testa smak och konsistens 
på fem olika sorter och smaker: 
mint, hallon, jordgubb, melon 
och lakrits. 

b) Testa i klassen. Alla får en bit 
av varje sort och bedömer smak 
och konsistens med betyg 1-5. 
Ingen får se någon annans lapp. 
Sedan rita ett stapeldiagram och 
visa resultaten. Ett annat sätt är 
att man tar en tuggummisort 
varje morgon i en vecka, för då 
hinner smaken försvinna ur mun-
nen. Om man gör om testet 
veckan efter kan man jämföra 
resultaten. Eller låta alla i hela 
skolan testa, om det är fler blir 
det säkrare resultat. Eller testa 
något annat t.ex. pris eller nytti-
gast och jämföra ingredienser.

kommentar: En enkel planering 
där eleven har formulerat enkla 
frågeställningar som det går att 
arbeta systematiskt utifrån. Ger 
många exempel.

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven kan genomföra enkla undersök-
ningar utifrån givna planeringar och 
även bidra till att formulera enkla 
frågeställningar och planeringar som 
det går att arbeta systematiskt utifrån. 

Eleven kan genomföra enkla undersök-
ningar utifrån givna planeringar och 
även formulera enkla frågeställningar 
och planeringar som det efter någon 
bearbetning går att arbeta systematiskt 
utifrån. 

Eleven kan genomföra enkla undersök-
ningar utifrån givna planeringar och 
även formulera enkla frågeställningar 
och planeringar som det går att arbeta 
systematiskt utifrån. 
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kemi

sidan 41, uppgift 1, lUft och tryck

1) Vad är luft?

elevsvar 1

1) Luft är olika gaser. Det är syre 
som vi levande andas in. Vi har 
luft i klassrummet för annars kan 
vi inte andas. 

Kommentar: Beskriver vad luft är 
genom att ge få exempel. Använ-
der få av kemins begrepp. 

elevsvar 2

1) Luft är olika ämnen som syre 
och kväve i gasform. Är det i gas-
form så sitter det lösare ihop. 
Ändå kan flygplan vara högt upp i 
luften. Man kan inte se luft men 
det blir som ett motstånd ibland.

Kommentar: Förklarar vad luft är 
genom att visa enkla samband. 
Använder fler av kemins begrepp.

elevsvar 3

1) Luft är en blandning av gaser 
som finns runt jorden. Vi måste 
ha syre för att kunna andas och 
det kommer från växternas foto-
syntes. Koldioxiden kommer från 
oss och vid förbränning. Kväve 
finns också, blir det för mycket 
kvävs man! Alla gaser innehåller 
molekyler som släpper taget om 
varandra och rör sig. Luft kan 
blåsa omkull träd. Luften tunnas 
ut högt upp i atmosfären som 
man kan märka om man klättrar i 
höga berg, för då får man svårt 
att andas. Luft kan bli elektrisk 
när det blixtrar.

Kommentar: Förklarar vad luft är 
genom att visa enkla samband och 
något gemensamt drag. Använder 
många av kemins begrepp. 

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven har grundläggande kunskaper 
om materiens uppbyggnad och egen-
skaper och andra kemiska sammanhang 
och visar det genom att ge exempel på 
och beskriva dessa med viss användning 
av kemins begrepp.

Eleven har goda kunskaper om materi-
ens uppbyggnad och egenskaper och 
andra kemiska sammanhang och visar 
det genom att förklara och visa på 
enkla samband inom dessa med rela-
tivt god användning av kemins begrepp.

Eleven har mycket goda kunskaper om 
materiens uppbyggnad och egenskaper 
och andra kemiska sammanhang och 
visar det genom att förklara och visa på 
enkla samband inom dessa och något 
gemensamt drag med god användning 
av kemins begrepp.
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sidan 46, uppgift 4 a-d, sUrhetstest med färGsPrakande resUltat

4 a) Berätta utförligt om hur testet kan ha gått till.

b) Hur skulle den här undersökningen kunna förbättras?
c) Om du vill testa surhetsgraden på ett annat sätt, hur skulle du då göra?
d) Vilka likheter och skillnader kan du se mellan testen?

elevsvar 1

4 a) Man hällde sura ämnen och 
basiska ämnen i rödkålsspadet. 
Mittemellan är det neutrala 
ämnen. Det blir olika färger för 
varje. Då är det en indikator. 

b)  Sätta skyltar med vad man 
häller i.

c)  Använda digital mätare. 

d) Likhet: man ser på båda om 
det är surt eller inte. Olikhet: i 
rödkålsspad måste man veta vad 
färgerna betyder men det behö-
ver man inte tänka på med digital 
mätare. 

kommentar: Tolkar ett resultat 
med en enkel hypotes. Bidrar till 
att ge ett förslag som kan för-
bättra undersökningen. Kort reso-
nemang om en likhet och en skill-
nad.

elevsvar 2

4 a) Rödkålsspad som man 
hällde surt ämne typ citron i, där 
det blev rosa. Sedan basiskt typ 
tvättmedel, där blev det gult. 
Och i mitten hällde man nog lite 
neutralt ämne som blev lite 
grönt. Då ser man att alla är olika 
surt. Indikator heter det som 
visar det.

b)  Använda bättre indikator t.ex. 
digital och skriva upp vad man 
häller i. Då blir det säkrare.

c)  Ta annan mätare som digital 
eller lackmuspapper. 

d)  Likhet att alla mäter hur surt 
det är. Olikhet att det är lättare 
och säkrare med digital för då får 
man exakt svar med en siffra.

kommentar: Tolkar ett resultat 
med en utvecklad hypotes. Ger 
förslag som efter någon bearbet-
ning kan förbättra undersök-
ningen. Längre resonemang om en 
likhet och en skillnad. 

elevsvar 3

4 a) Först var rödkålsspadet lila. Det 
ändrade färg när man hällde i olika väts-
kor: rosa för surt (t.ex. citronsaft) och 
gult för basiskt (t.ex. tvättmedel). 
Ämnen som är mittemellan surt och 
basiskt och har pH-värde ca 7,0 (t.ex. 
vanligt vatten) är neutralt. Experimen-
tet visar att rödkålsspad är en indikator.

b)  Ha flera fat och testa bara ett ämne 
på varje fat. Ändra bara en sak i taget. 
Var noga och skriv upp exakt vad man 
tillsätter. Jämför med andra pH-mätare 
t.ex. digital. 

c)  Använd andra indikatorer: digital 
pH-mätare eller lackmuspapper. 

d)  Egentligen får man samma resultat 
med alla indikatorerna men det visas på 
olika sätt. Man får inte ett exakt pH-
värde med rödkål och lackmuspapper, 
det är svårare att läsa av och tolka. Med 
en digital pH-mätare får man exakt 
värde med siffror. Men man kan alltså se 
om det är neutralt pH-värde 7,0, högre 
pH för basiskt och lägre pH för surt med 
alla olika indikatorer.

kommentar: Tolkar ett resultat med en 
välutvecklad hypotes. Ger många förslag 
som kan förbättra undersökningen. Långt 
resonemang om likheter och skillnader. 

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven kan genomföra enkla undersök-
ningar utifrån givna planeringar och 
även bidra till att formulera enkla 
frågeställningar och planeringar som 
det går att arbeta systematiskt utifrån. 
Eleven kan jämföra sina och andras 
resultat och för då enkla resonemang 
om likheter och skillnader och vad de 
kan bero på samt bidrar till att ge för-
slag som kan förbättra undersökningen. 

Eleven kan genomföra enkla undersök-
ningar utifrån givna planeringar och 
även formulera enkla frågeställningar 
och planeringar som det efter någon 
bearbetning går att arbeta systematiskt 
utifrån. Eleven kan jämföra sina och 
andras resultat och för då utvecklade 
resonemang om likheter och skillnader 
och vad de kan bero på samt ger förslag 
som efter någon bearbetning kan 
förbättra undersökningen.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar 
utifrån givna planeringar och även formulera 
enkla frågeställningar och planeringar som det 
går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan 
jämföra sina och andras resultat och för då 
välutvecklade resonemang om likheter och 
skillnader och vad de kan bero på samt ger 
förslag som kan förbättra undersökningen.
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sidan 52, uppgift 14, välja ekoloGiskt eller inte?

14) Två personer som handlar diskuterar för- och nackdelar med att välja ekologisk mat.  
Kan du hjälpa dem med argument?

elevsvar 1

14) För: Vi vill ju inte äta gifter för 
då kan man få cancer och sånt. 

Emot: Det är dyrare med ekolo-
giskt.

kommentar: Kommunicerar ett 
par åsikter och argument på ett 
sätt som till viss del för diskussio-
nen framåt.

elevsvar 2

14) För: Djuren tas om hand på 
bättre sätt när det är ekologiskt.

Många tycker ekologisk mat är 
godare.

De som sprutar gifter skadas 
också!

Emot: Man kan inte köpa alla 
saker ekologiskt i alla affärer. Det 
är dyrare och alla har inte råd. 
Mindre att välja på också.

Det växer inte så bra utan gifter, 
för då kommer det t.ex. bladlöss 
som förstör.

kommentar: Kommunicerar fler 
åsikter och argument på ett sätt 
som till viss del för diskussionen 
framåt.

elevsvar 3

14) För: Man måste tänka på håll-
bar utveckling. Vi måste kunna 
leva nu och i framtiden utan att 
skada djur och natur. På ekolo-
giska gårdar kan djuren gå ute 
naturligt och beta gräs som inte 
besprutat. Glada kossor ger mer 
mjölk utan gifter! Vi måste sluta 
och bara kolla efter lågpriser och 
istället tänka nyttig och ekologisk 
mat. Närodlat är också viktigt för 
transporterna ger ju avgaser och 
är dyra. Om fler köper ekologisk 
mat skulle man kunna få det bil-
ligare.

Emot: I fattiga länder kan inte 
alla bli mätta om man inte göds-
lar, för vattnet och åkrarna räcker 
inte till annars. Man måste 
använda bekämpningsmedel mot 
skadeinsekter och ogräs så att 
inte någon växt dör ut helt och 
bryter en näringskedja.  Det är 
dyrt med ekologiskt. Och mindre 
reklam, så man vet inte att det 
ens finns. Allt finns ju inte som 
ekologiskt heller.

kommentar: Kommunicerar 
många åsikter och argument på 
ett sätt som för diskussionen 
framåt. Fördjupar och breddar den 
genom att visa på många samband 
och exempel.

BetyG e BetyG c BetyG a

Eleven kan samtala om och diskutera 
enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa 
och samhälle genom att ställa frågor 
och framföra och bemöta åsikter på ett 
sätt som till viss del för samtalen och 
diskussionerna framåt. 

Eleven kan samtala om och diskutera 
enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa 
och samhälle genom att ställa frågor 
och framföra och bemöta åsikter på ett 
sätt som för samtalen och diskussio-
nerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera 
enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa 
och samhälle genom att ställa frågor 
och framföra och bemöta åsikter på ett 
sätt som för samtalen och diskussio-
nerna framåt och fördjupar eller bred-
dar dem.


