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Hur ska man slutbedöma fysik och kemi nästa läsår?

Ha koll på läroplanen!

● Nya kapitel 6 
○ bedömningskapitlet i läroplanen, i kraft redan nu 
○ lokal läroplan

● Målen för undervisning
● Centralt innehåll 
● Nya kriterierna för vitsorden 5, 7, 8 och 9 

○ E-grunder + lokal läroplan
○ PDF: kemi  fysik
○ Jamboard: kemi   fysik

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/bedomning-i-den-grundlaggande-utbildningen.10.2.2020_0.pdf
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv
https://docs.google.com/document/d/15szHqGP-1rOE-MIKhm_cj4Tr1YaHaYv1YvSadbkD4XM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZhUvltZ3703BwfIatG75icbwPDg7WYoUeNZ4LE0xOFA/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1-75muzBd3AH6lFbUFfRGk6CuPVZ_Miwu95eLzJFhkTE/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1pzNbVjwHo0c1SwVOfl9ck07iIcxQVf1tXvCgaDgJTSY/edit?usp=sharing


Avgör hur de olika målen bedöms mångsidigt

Denna fråga får gärna diskuteras och avgöras internt 
inom skolan, och gärna även regionalt.

Kap. 6.2: “Elevernas lärande, kunnande, arbete och 
uppförande ska bedömas mångsidigt. Den mångsidiga 
bedömningen ska grunda sig på prov på kunnande som 
samlats in på olika sätt.”



Fråga vi fått: Hur synliggör vi de nya kriterierna för eleverna?

Exempel på synligt lärande och synlig bedömning

Hur bedöma laborativt arbete?
● Kemi åk 7 Första laborationen
● Fysik åk 9 (ellära)
● Bedömningsmatris laborativt arbete 

Synlig bedömning
● Nivåindelat stoff (fy7)
● Nivåindelat stoff (ke9)
● Labbrapport med synliga krav:   järn rostar  salt/socker
● Nivåindelat prov (ke7)

https://docs.google.com/document/d/1Rr1afkwZxwpV2_OwINv3waw0P87ETymOTwaJNgQb_MQ/view
https://docs.google.com/document/d/1_9i__c2QXi5ba50zHvIBWUaKPK9knPMlIncLzyh2Nc4/view
https://docs.google.com/presentation/d/1rlyK8Q7yrK91kr1aaQTXt9PCZRRlUJYIccoP2NgMbVA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vw6Vkp6Xria9r2YYA9E3SAb12Vo-bXg2NXDrpJCaBTg/view
https://docs.google.com/document/d/1B1ubmyqPrnIhfyxfXiGrIHt4W2gYmpCf1pSBo7UMzN8/view
https://docs.google.com/document/d/1TEgDow7i2WthWOMclqmRQdhUBGmnZgcFPPqGFvZ4Dmk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1l9sBUEOCHl1LARDjaPbEadu6w6guMWWULYoQS8eZqwI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-NslQ0ft1OYkQUysCqMJj4a_d5fjvKsMrh229cvykks/edit?usp=sharing


Hur säkerställa att alla mål kommer med i undervisningen och 
bedömningen?

Ur läroplanen: “Disponering av arbetet i mindre helheter, projekt eller 
experimentella arbeten med egna mål och bedömningsgrunder stödjer en 
mångsidig bedömning.”

Exempel på målspecifika uppgifter:

- M9: I Skolresurs materialbank finns många färdiga instruktioner för 
simuleringsuppgifter. 

- M12, kemi: Escape Room med tillhörande inlämningsuppgift

Fråga vi fått: Vad är viktigast med de nya kriterierna?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFvgPAxjvpyn6RPY1-wp6xCJRw_w3sjt76FHDYt4uC8/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFvgPAxjvpyn6RPY1-wp6xCJRw_w3sjt76FHDYt4uC8/view
https://drive.google.com/drive/folders/1Ci5dhaXtnnFg0fdvk_sKNGm0C4HnFW65?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ci5dhaXtnnFg0fdvk_sKNGm0C4HnFW65?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cEQfqUPz1Bki1-RZnxjVC_O4ESu0LefYVLFimVDgc1E/edit?usp=sharing


Exempel på bl.a. dokumentation

● Mellanbedömningssamtal med helheter,
exempel från kemi

● Bedömningssamtal med detaljerade nivåkrav, 
exempel från kemi åk 9, åk 7, åk 8 (synliggörande av målen)

● Exempel på dokumentation där de olika delarna svarar mot 
olika mål (obs - slutbedömningen är inte ett medeltal av 
enskilda prestationer, slutbedömningen utgår från målen)

https://docs.google.com/document/d/1Hu8_H9AFwo3M2v9_KIOhivaiTCefgMN44umL-m3XKoI/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQMfaFW83zC8xCkP-8eDhi3XkvmpkntuqjWZHeq8b8E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oTIuPb8mkMoh7R6sMi-9jeS1yPgQUwlpEI3s98qPol4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hZMlXxUxlxgMhYS7QtTCuvqXNZBtl3Kf_DB7dANcO08/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HYbhXKdAjRI7t7TcTLOp-tgAMZxlFCLwl-6UEy2-j-U/edit?usp=sharing




Snart tar vi en bensträckarpaus!  

Medan du stiger upp och tar en kaffe eller bara rör på dig, fundera på följande 
frågor. Då vi fortsätter får du fylla i ett formulär där du svarar på frågorna nedan, 
och diskussionen fortsätter enligt svaren.

1. Hur känns det just nu att börja planera undervisningen och bedömningen 
utgående från de nya 5,7,8,9-kriterierna?

2. Vilket stöd önskar du ännu för att känna dig säker med ibruktagandet?

3. Övriga kommentarer eller övrigt du vill diskutera eller fråga?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEN18N2Q8Y3N_T5h3YBLSFCK0ZvZ1iHIjuHPTNw5SF0Gns2g/viewform?usp=sf_link




Fortbildningstips



Fortbildningstips

Under planering: 
Webbinarium om bedömning av laborationer 
enligt nya matriserna, måndag 3.5. kl. 15:15ändrat till 9.6.21



“Nya kapitel 6” gäller redan nu! (fr.o.m 1.8.2020)
Citat från gamla kap 6 (i kraft t.o.m. 31.7.2020): "Eftersom kunskaperna alltid utvecklas 
kumulativt, ska slutvitsordet grunda sig på elevens kunskapsnivå i relation till kriterierna för 
slutbedömningen när studierna avslutas."

Citat från NYA KAPITEL 6: "Då ett slutvitsord bildas ska man ta i beaktande alla mål som 
fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för lärokursen i 
läroämnet och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen, oberoende av för vilken 
årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Bedömningen av de mål 
för läroämnen i vilka eleven visat sitt kunnande i årskurserna 7 och 8 ska beaktas då 
slutbedömningen genomförs." Detta innebär att eleven kan bli "slutbedömd" på vissa mål 

redan på åk 7 och åk 8.

OBS - detta beror på hur den lokala läroplanen är skriven!


