Vallaskolan

Bild
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Innehåll
Bildframställning
− Eleven kombinerar bild, ljud och text i eget bildskapande
− Vi återanvänder bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer
− Presentationer av eget bildskapande i eget valt konstprojekt
Redskap för bildframställning
− Former färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa
kan användas i bildskapande arbete
− Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för
bestämda syften
Bildanalys
− Vi analyserar bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer
och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
− Vi ser på samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från
olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är
utformade och vilka budskap dom förmedlar.
− Vi använder oss av ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders
utformning och budskap.
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Så här arbetar vi
Under en längre period i 9:an arbetar eleverna med ett eget konstprojekt förankrat i konsthistorien. De
väljer själva en konstnär som de vill fördjupa sig i och analysera och göra en egen tolkning på. Arbetet
redovisas för en grupp människor, och/eller i en utställning.
När vi tecknar, målar, läser och diskuterar växlar vi mellan att jobba i helklass och i mindre grupper.
(Bildämnet strävar ständigt efter att få arbeta i halvklass, eftersom ämnet handlar mycket om praktiskt
arbete och att experimentera, vilket kräver individuell handledning)
Undervisningen i Bild ska medvetande göra hur vi blir påverkade av alla bilder vi har omkring oss. Det
är till stor del genom dessa bilder som vi skapar vår identitet och självbild. Det krävs en stor
medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt för att man som samhällsmedborgare skall kunna bilda sig
en egen uppfattning och ta ställning. Bildämnet syftar till att eleven utvecklar sitt bildseende genom
eget skapande för att kunna analysera och kritiskt granska de bilder som alla möter i dag.
Vi kommunicerar med våra kläder, inredning, bilder i massmedia osv. I Bildundervisningen
medvetandegör vi detta genom samtal.
Materialet anpassas till elevens nivå, inom det område vi valt att arbeta med. Vi använder ibland
läroböcker i Bild, men hämtar också idéer från böcker, andra konstnärer, strömningar i samhället,
digitala medier och elevernas egna idéer.
Vi diskuterar lagar inom internet (Facebook, Twitter m.m.), källkritik och materialvård.
Vi strävar efter att besöka någon konstutställning.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan framställa olika typer av
berättande och informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter, åsikter
och upplevelser med ett enkelt
bildspråk och delvis genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet
framgår. I arbetet kan eleven använda
olika tekniker, verktyg och material på
ett i huvudsak fungerande sätt och
prövar då hur dessa kan kombineras
för att skapa olika uttryck. Dessutom
kombinerar eleven former, färger och
bildkompositioner på ett i huvudsak
fungerande sätt.

Eleven kan framställa olika typer av
berättande och informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter, åsikter
och upplevelser med ett utvecklat
bildspråk och relativt väl
genomarbetade uttrycksformer så att
budskapet framgår. I arbetet kan
eleven använda olika tekniker, verktyg
och material på ett relativt väl
fungerande och varierat sätt och
prövar och omprövar då hur dessa
kan kombineras för att skapa olika
uttryck. Dessutom kombinerar eleven
former, färger och bildkompositioner
på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan framställa olika typer av
berättande och informativa bilder som
kommunicerar erfarenheter, åsikter
och upplevelser med ett välutvecklat
bildspråk och väl genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet
framgår. I arbetet kan eleven använda
olika tekniker, verktyg och material på
ett väl fungerande, varierat och
idérikt sätt och prövar och omprövar
då systematiskt hur dessa kan
kombineras för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven former,
färger och bildkompositioner på ett väl
fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet
bidra till att utveckla idéer inom olika
ämnesområden genom att
återanvända samtida eller historiska
bilder och bearbeta andra uppslag och
inspirationsmaterial. Under
arbetsprocessen bidrar eleven till att
formulera och välja
handlingsalternativ som leder
framåt. Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med viss
anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla omdömen
om arbetsprocessen och visar då på
enkla samband mellan uttryck,
innehåll, funktion och kvalitet i
bildarbetet.

Eleven kan i det bildskapande arbetet
utveckla delvis egna idéer inom olika
ämnesområden genom att
återanvända samtida eller historiska
bilder och bearbeta andra uppslag och
inspirationsmaterial. Under
arbetsprocessen formulerar och
väljer eleven handlingsalternativ
som efter någon bearbetning leder
framåt. Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med relativt
god anpassning till syfte och
sammanhang. Eleven kan också ge
utvecklade omdömen om
arbetsprocessen och visar då på
förhållandevis komplexa samband
mellan uttryck, innehåll, funktion och
kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan i det bildskapande arbetet
utveckla egna idéer inom olika
ämnesområden genom att
återanvända samtida eller historiska
bilder och bearbeta andra uppslag och
inspirationsmaterial. Under
arbetsprocessen formulerar och
väljer eleven handlingsalternativ
som leder framåt. Dessutom kan
eleven presentera sina bilder med god
anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge välutvecklade
omdömen om arbetsprocessen och
visar då på komplexa samband
mellan uttryck, innehåll, funktion och
kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som
historiska bilder och visuell kultur och
för då enkla och till viss del
underbyggda resonemang med
kopplingar till egna erfarenheter, andra
verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas
och verkens uttryck, innehåll och
funktion på ett enkelt sätt med viss
användning av ämnesspecifika
begrepp.

Eleven kan tolka såväl samtida som
historiska bilder och visuell kultur och
för då utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang med
kopplingar till egna erfarenheter, andra
verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas
och verkens uttryck, innehåll och
funktion på ett utvecklat sätt med
relativt god användning av
ämnesspecifika begrepp.

Eleven kan tolka såväl samtida som
historiska bilder och visuell kultur och
för då välutvecklade och väl
underbyggda resonemang med
kopplingar till egna erfarenheter, andra
verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas
och verkens uttryck, innehåll och
funktion på ett välutvecklat sätt med
god användning av ämnesspecifika
begrepp.
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Vallaskolan

Engelska
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och
delar av världen där engelska används.

Innehåll
Kommunikationens innehåll
− Aktuella och för eleverna välbekanta områden.
− Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
− Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
− Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och
områden där engelska används.
Lyssna och läsa – reception
− Talad engelska och texter från olika medier.
− Talad engelska med viss regional och social färgning.
− Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
− Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
− Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
− Sånger och dikter.
− Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, t ex
nyheter, reportage och tidningsartiklar.
− Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, t ex att anpassa
lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
− Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra
medier.
− Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med
olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
− Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
− Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt
sammanhängande helheter.
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Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
− Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa
dem efter deras syften.
− Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
− Samtal och diskussioner samt argumentation.
− Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t ex
omformuleringar, frågor och förklaringar.
− Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till
interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och
ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
− Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal,
intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Så här arbetar vi
När vi läser, skriver, lyssnar och diskuterar växlar vi mellan arbete i helklass, mindre grupper och att
arbeta individuellt. Vi anpassar material till elevernas läs- och skrivnivå. I engelska använder vi ett
läromedel som grund i undervisningen. Det tar upp de färdigheter och områden eleverna behöver
träna. Dessutom går vi utanför läromedlet och jobbar med skönlitteratur och digitala medier. Vi arbetar
tematisk och samarbetar med andra ämnen där det finns arbetsområden som berör. Vi arbetar med
ämnesområden som är vardagsnära och områden i större sammanhang, sett utifrån olika perspektiv,
ställningstaganden och framtida utveckling. Vi förbereder de nationella proven genom att vi låter
eleverna se och prova på gamla nationella prov. Vi genomför de nationella proven.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga
innehållet och uppfatta tydliga
detaljer i talad engelska i måttligt
tempo samt i lättillgängliga texter i
olika genrer. Eleven visar sin
förståelse genom att översiktligt
redogöra för, diskutera och
kommentera innehåll och detaljer samt
genom att med godtagbart resultat
agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet. För att
underlätta sin förståelse av innehållet i
det talade språket och texterna kan
eleven välja och använda sig av
någon strategi för lyssnande och
läsning. Eleven kan välja texter och
talat språk från olika medier samt med
viss relevans använda det valda
materialet i sin egen produktion och
interaktion.

Eleven kan förstå det huvudsakliga
innehållet och uppfatta väsentliga
detaljer i talad engelska i måttligt
tempo samt i lättillgängliga texter i
olika genrer. Eleven visar sin
förståelse genom att välgrundat
redogöra för, diskutera och
kommentera innehåll och detaljer samt
genom att med tillfredsställande
resultat agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet. För att
underlätta sin förståelse av innehållet i
det talade språket och texterna kan
eleven i viss utsträckning välja och
använda sig av strategier för
lyssnande och läsning. Eleven kan
välja texter och talat språk från olika
medier samt på ett relevant sätt
använda det valda materialet i sin
egen produktion och interaktion.

Eleven kan förstå såväl helhet som
detaljer i talad engelska i måttligt
tempo samt i lättillgängliga texter i
olika genrer. Eleven visar sin
förståelse genom att välgrundat och
nyanserat redogöra för, diskutera och
kommentera innehåll och detaljer samt
genom att med gott resultat agera
utifrån budskap och instruktioner i
innehållet. För att underlätta sin
förståelse av innehållet i det talade
språket och texterna kan eleven i viss
utsträckning välja och använda sig av
strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk
från olika medier samt på ett relevant
och effektivt sätt använda det valda
materialet i sin egen produktion och
interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar
i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt
sammanhängande. För att förtydliga
och variera sin kommunikation kan
eleven bearbeta och göra enkla
förbättringar av egna framställningar. I
muntlig och skriftlig interaktion i olika
sammanhang kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt samt i någon
mån anpassat till syfte, mottagare och
situation. Dessutom kan eleven välja
och använda sig av i huvudsak
fungerande strategier som i viss mån
löser problem i och förbättrar
interaktionen.

I muntliga och skriftliga framställningar
i olika genrer kan eleven formulera sig
relativt varierat, relativt tydligt och
relativt sammanhängande. Eleven
formulerar sig även med visst flyt
och i någon mån anpassat till syfte,
mottagare och situation. För att
förtydliga och variera sin
kommunikation kan eleven bearbeta
och göra välgrundade förbättringar av
egna framställningar. I muntlig och
skriftlig interaktion i olika sammanhang
kan eleven uttrycka sig tydligt och
med visst flyt samt med viss
anpassning till syfte, mottagare och
situation. Dessutom kan eleven välja
och använda sig av fungerande
strategier som löser problem i och
förbättrar interaktionen.

I muntliga och skriftliga framställningar
i olika genrer kan eleven formulera sig
relativt varierat, tydligt och
sammanhängande. Eleven
formulerar sig även med flyt och
viss anpassning till syfte, mottagare
och situation. För att förtydliga och
variera sin kommunikation kan eleven
bearbeta och göra välgrundade
förbättringar av egna framställningar. I
muntlig och skriftlig interaktion i olika
sammanhang kan eleven uttrycka sig
tydligt och med flyt samt med viss
anpassning till syfte, mottagare och
situation. Dessutom kan eleven välja
och använda sig av väl fungerande
strategier som löser problem i och
förbättrar interaktionen och för den
framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar översiktligt några
företeelser i olika sammanhang och
områden där engelska används, och
kan då också göra enkla jämförelser
med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt några
företeelser i olika sammanhang och
områden där engelska används, och
kan då också göra välutvecklade
jämförelser med egna erfarenheter
och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt och
nyanserat några företeelser i olika
sammanhang och områden där
engelska används, och kan då också
göra välutvecklade och nyanserade
jämförelser med egna erfarenheter
och kunskaper.
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Vallaskolan

Hem- och konsumentkunskap
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar
utveckling.

Innehåll
Mat, måltider och hälsa
− Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
− Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar
arbetsprocessen och resultatet.
− Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
− Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa
används på ett funktionellt och säkert sätt.
− Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
− Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan
komponeras efter olika behov.
− Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
− Värna om en trivsam arbets- och måltidsmiljö.
− Samarbetsförmåga.
Konsumtion och ekonomi
− Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på
kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
− Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
− Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
− Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
− Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel pris och kvalitet.
Miljö och livsstil
− Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och
hälsa.
− Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
− Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
− Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
− Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Hem- och konsumentkunskap Åk9

7 (46)

Så här arbetar vi
I hem- och konsumentkunskap varvar vi teori och praktik – ofta med en kort genomgång innan det
praktiska arbetet i köket börjar. Vi har en lärobok som används som grund i undervisningen och som
anpassas efter elevernas förmåga. Den tar upp de färdigheter och områden som är viktiga för de olika
årskurserna. Vi arbetar även med andra medier – film, tidningar, Internet.
Eftersom vår skola ligger nära en livsmedelsbutik så finns det möjlighet för eleverna att få gå och
handla, och utifrån det göra medvetna val.

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan planera och tillaga måltider
och genomföra andra uppgifter som
förekommer i ett hem, och gör det med
viss anpassning till aktivitetens krav. I
arbetet kan eleven använda metoder,
livsmedel och utrustning på ett säkert
och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger
enkla motiveringar till sina val med
hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi
och miljö. Eleven kan också ge enkla
omdömen om arbetsprocessen och
resultatet. Därutöver kan eleven föra
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om hur varierade och
balanserade måltider kan sättas
samman och anpassas till individuella
behov.

Eleven kan planera och tillaga måltider
och genomföra andra uppgifter som
förekommer i ett hem, och gör det med
relativt god anpassning till
aktivitetens krav. I arbetet kan eleven
använda metoder, livsmedel och
utrustning på ett säkert och relativt
välfungerande sätt. Eleven väljer
tillvägagångssätt och ger utvecklade
motiveringar till sina val med hänsyn
till aspekterna hälsa, ekonomi och
miljö. Eleven kan också ge
utvecklade omdömen om
arbetsprocessen och resultatet.
Därutöver kan eleven föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om hur varierade och
balanserade måltider kan sättas
samman och anpassas till individuella
behov.

Eleven kan planera och tillaga måltider
och genomföra andra uppgifter som
förekommer i ett hem, och gör det med
god anpassning till aktivitetens krav. I
arbetet kan eleven använda metoder,
livsmedel och utrustning på ett säkert
och väl fungerandesätt. Eleven väljer
tillvägagångssätt och ger
välutvecklade motiveringar till sina val
med hänsyn till aspekterna hälsa,
ekonomi och miljö. Eleven kan också
ge välutvecklade omdömen om
arbetsprocessen och resultatet.
Därutöver kan eleven föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om hur varierade och
balanserade måltider kan sättas
samman och anpassas till individuella
behov.

Eleven gör jämförelser mellan olika
konsumtionsalternativ och för då enkla
resonemang med viss koppling till
konsekvenser för privatekonomi.
Eleven kan beskriva och föra enkla
resonemang om grundläggande
rättigheter och skyldigheter för
konsumenter och ge exempel på hur
de används i olika
konsumtionssituationer.

Eleven gör jämförelser mellan olika
konsumtionsalternativ och för då
utvecklade resonemang med relativt
god koppling till konsekvenser för
privatekonomi. Eleven kan beskriva
och föra utvecklade resonemang om
grundläggande rättigheter och
skyldigheter för konsumenter och ge
exempel på hur de används i olika
konsumtionssituationer.

Eleven gör jämförelser mellan olika
konsumtionsalternativ och för då
välutvecklade resonemang med god
koppling till konsekvenser för
privatekonomi. Eleven kan beskriva
och föra välutvecklade resonemang
om grundläggande rättigheter och
skyldigheter för konsumenter och ge
exempel på hur de används i olika
konsumtionssituationer.

Eleven kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang kring
konsekvenser av olika konsumtionsval
och handlingar i hemmet utifrån frågor
som rör en hållbar social, ekonomisk
och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang
kring konsekvenser av olika
konsumtionsval och handlingar i
hemmet utifrån frågor som rör en
hållbar social, ekonomisk och
ekologisk utveckling.

Eleven kan föra välutvecklade och
väl underbyggda resonemang kring
konsekvenser av olika konsumtionsval
och handlingar i hemmet utifrån frågor
som rör en hållbar social, ekonomisk
och ekologisk utveckling.
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Vallaskolan

Idrott och hälsa
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika
synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Innehåll
Rörelse
− Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus (vid olika årstider), samt
danser och rörelser till musik.
− Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter
påverkar rörelseförmågan och hälsan.
− Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
− Olika simsätt i mag- och ryggläge
Hälsa och livsstil
− Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen (t.ex. genom
träningsdagbok i en period).
− Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och
träningsformer. Diskutera, motivera och reflektera.
− Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av
skador, genom till exempel allsidig träning. Ergonomi i teori och praktik.
− Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan
beroendeframkallande medel och ohälsa.
− Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som
reglerar detta.
− Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
− Hur val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
Friluftsliv och utevistelse
− Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
− Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
− Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
− Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
− Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med
alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
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Så här arbetar vi
I idrott och hälsa arbetar vi framförallt med att eleverna aktivt skall prova på många olika fysiska
aktiviteter, få positiva erfarenheter av rörelse, en positiv kroppsuppfattning och självbild. Vi arbetar för
att ge varje elev ett brett idrottskunnande såväl praktiskt, som teoretiskt. Vi använder oss av de
förutsättningar som närmiljön kan erbjuda ex. skog, idrottsplats, isbana och sporthall.
De teoretiska momenten, är en naturlig del av lektionerna. Eleverna tränas i att reflektera kring trender
och begrepp inom hälsa, träning och friskvård.
De olika idrotterna vidareutvecklas vad gäller teknik, taktik, regelkunskap, domarskap och samarbete.
Fairplay- begreppet präglar all undervisning.
Eleverna får göra egna rörelseuppgifter till musik, prova olika dansformer, för att inspirera och lära
eleverna mer om dans.
Några av lektionerna får eleverna själva eller tillsammans med andra, planera och genomföra egna
aktiviteter för egen träning. Varje elev ges möjlighet (enskilt eller parvis) att planera och genomföra
idrottsaktiviteter, med yngre årskurser.
Undervisningen i ergonomi sker både praktiskt (med olika vardagliga situationer) och teoretiskt. Vi
använder oss utav ett informativt häfte. Arbetet avslutas med ett test, där eleverna skall reflektera,
motivera och uttrycka sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnande.
Vi försöker ta vara på elevernas idéer, specialkunskaper och intressen, när vi planerar verksamheten.
Vi följer Vallaskolans friluftsplan, vad gäller friluftsliv. Vi försöker ta till vara möjligheterna till
utomhusverksamhet, i så stor utsträckning som möjligt. På skolan jobbar vi för att få eleverna att förstå
sambandet mellan ändamålsenlig utrustning (”kläder efter väder”) och en positiv upplevelse av
utevistelse.
Säkerheten genomsyrar all undervisning.
Skolans värdegrundsdokument och läroplanen för grundskolan (2011) ligger till grund för vårt arbete.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan delta i lekar, spel och
idrotter som innefattar komplexa
rörelser i olika miljöer och varierar och
anpassar sina rörelser till viss del till
aktiviteten och sammanhanget. I
danser och rörelse- och
träningsprogram till musik anpassar
eleven till viss del sina rörelser till
takt, rytm och sammanhang. Eleven
kan även simma 200 meter varav 50
meter i ryggläge.

Eleven kan delta i lekar, spel och
idrotter som innefattar komplexa
rörelser i olika miljöer och varierar och
anpassar sina rörelser relativt väl till
aktiviteten och sammanhanget. I
danser och rörelse- och
träningsprogram till musik anpassar
eleven sina rörelser relativt väl till
takt, rytm och sammanhang. Eleven
kan även simma 200 meter varav 50
meter i ryggläge.

Eleven kan delta i lekar, spel och
idrotter som innefattar komplexa
rörelser i olika miljöer och varierar och
anpassar sina rörelser väl till
aktiviteten och sammanhanget. I
danser och rörelse- och
träningsprogram till musik anpassar
eleven sina rörelser väl till takt, rytm
och sammanhang. Eleven kan även
simma 200 meter varav 50 meter i
ryggläge.

Eleven kan på ett i huvudsak
fungerande sätt sätta upp mål för och
planera träning och andra fysiska
aktiviteter. Eleven kan även utvärdera
aktiviteterna genom att samtala om
egna upplevelser och föra enkla och
till viss del underbyggda resonemang
om hur aktiviteterna tillsammans med
kost och andra faktorer kan påverka
hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett relativt väl
fungerande sätt sätta upp mål för och
planera träning och andra fysiska
aktiviteter. Eleven kan även utvärdera
aktiviteterna genom att samtala om
egna upplevelser och föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om hur aktiviteterna
tillsammans med kost och andra
faktorer kan påverka hälsan och den
fysiska förmågan.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt
sätta upp mål för och planera träning
och andra fysiska aktiviteter. Eleven
kan även utvärdera aktiviteterna
genom att samtala om egna
upplevelser och föra välutvecklade
och väl underbyggda resonemang om
hur aktiviteterna tillsammans med kost
och andra faktorer kan påverka hälsan
och den fysiska förmågan.

Eleven planerar och genomför
friluftsaktiviteter med viss anpassning
till olika förhållanden, miljöer och
regler. Dessutom kan eleven med viss
säkerhet orientera sig i okända miljöer
och använder då kartor och andra
hjälpmedel.

Eleven planerar och genomför
friluftsaktiviteter med relativt god
anpassning till olika förhållanden,
miljöer och regler. Dessutom kan
eleven med relativt god säkerhet
orientera sig i okända miljöer och
använder då kartor och andra
hjälpmedel.

Eleven planerar och genomför
friluftsaktiviteter med god anpassning
till olika förhållanden, miljöer och
regler. Dessutom kan eleven med god
säkerhet orientera sig i okända miljöer
och använder då kartor och andra
hjälpmedel.

Eleven kan på ett i huvudsak
fungerande sätt förebygga skador
genom att förutse och ge enkla
beskrivningar av risker som är
förknippade med olika fysiska
aktiviteter. Dessutom kan eleven
hantera nödsituationer vid vatten med
alternativa hjälpredskap under olika
årstider.

Eleven kan på ett relativt väl
fungerande sätt förebygga skador
genom att förutse och ge utvecklade
beskrivningar av risker som är
förknippade med olika fysiska
aktiviteter. Dessutom kan eleven
hantera nödsituationer vid vatten med
alternativa hjälpredskap under olika
årstider.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt
förebygga skador genom att förutse
och ge välutvecklade beskrivningar
av risker som är förknippade med olika
fysiska aktiviteter. Dessutom kan
eleven hantera nödsituationer vid
vatten med alternativa hjälpredskap
under olika årstider.
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Vallaskolan

Matematik
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och
metoder,
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
föra och följa matematiska resonemang, och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll
Taluppfattning och tals användning
− Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer. (Negativa tal, kvadrater och kvadratrötter, tal i potensform)
− Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i
olika historiska och kulturella sammanhang (Pythagoras sats).
− Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
− Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas
användning i olika situationer. (Addition, subtraktion, multiplikation och division med negativa
tal och tal i potensform, beräkningar med kvadrater och kvadratrötter)
− Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska
situationer och inom andra ämnesområden.
Algebra
− Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och
ekvationer. (Multiplikation av algebraiska uttryck med parenteser)
− Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
− Metoder för ekvationslösning.
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Geometri
− Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
(Spegling, symmetri, kvadrater och kvadratrötter)
− Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av
två- och tredimensionella objekt.
− Likformighet och symmetri i planet.
− Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten
i samband med detta. (Areaskala, volymskala)
− Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet. (Pythagoras
sats)
Sannolikhet och statistik
− Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
(Oberoende och beroende händelser samt komplementhändelser)
− Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
− Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av
egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och
spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
(Träddiagram, spridningsmått)
− Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
Samband och förändringar
− Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i
vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. (Förändringsfaktor,
proportionalitet)
− Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka
förändring, förändringstakt och andra samband.
Problemlösning
− Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt
värdering av valda strategier och metoder.
− Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika
ämnesområden.
− Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Så här arbetar vi
I matematik arbetar vi utifrån ett läromedel.
Eleverna samarbetar för att lösa uppgifter. De diskuterar och analyserar olika lösningsstrategier i klass
och mindre grupp.
Eleverna får sätta egna ord på olika begrepp och lösningsstrategier.
Vi använder digital teknik vid vissa genomgångar samt vid exempelvis diagramritning.
Arbetsblad används vid behov.
Läxor ges regelbundet för repetition av grundläggande kunskaper.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan lösa olika problem i
bekanta situationer på ett i huvudsak
fungerande sätt genom att välja och
använda strategier och metoder med
viss anpassning till problemets
karaktär samt bidra till att formulera
enkla matematiska modeller som kan
tillämpas i sammanhanget. Eleven för
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om val av
tillvägagångssätt och om resultatens
rimlighet i förhållande till problem
situationen samt kan bidra till att ge
något förslag på alternativt
tillvägagångssätt.

Eleven kan lösa olika problem i
bekanta situationer på ett relativt väl
fungerande sätt genom att välja och
använda strategier och metoder med
förhållandevis god anpassning till
problemets karaktär samt formulera
enkla matematiska modeller som efter
någon bearbetning kan tillämpas i
sammanhanget. Eleven för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
tillvägagångssätt och om resultatens
rimlighet i förhållande till
problemsituationen samt kan ge något
förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven kan lösa olika problem i
bekanta situationer på ett väl
fungerande sätt genom att välja och
använda strategier och metoder med
god anpassning till problemets
karaktär samt formulera enkla
matematiska modeller som kan
tillämpas i sammanhanget. Eleven för
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om tillvägagångssätt och
om resultatens rimlighet i förhållande
till problemsituationen samt kan ge
förslag på alternativa
tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper
om matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i välkända
sammanhang på ett i huvudsak
fungerande sätt. Eleven kan även
beskriva olika begrepp med hjälp av
matematiska uttrycksformer på ett i
huvudsak fungerande sätt. I
beskrivningarna kan eleven växla
mellan olika uttrycksformer samt föra
enkla resonemang kring hur
begreppen relaterar till varandra.

Eleven har goda kunskaper om
matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i bekanta
sammanhang på ett relativt väl
fungerande sätt. Eleven kan även
beskriva olika begrepp med hjälp av
matematiska uttrycksformer på ett
relativt välfungerande sätt. I
beskrivningarna kan eleven växla
mellan olika uttrycksformer samt föra
utvecklade resonemang kring hur
begreppen relaterar till varandra.

Eleven har mycket goda kunskaper
om matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i nya
sammanhang på ett väl fungerande
sätt. Eleven kan även beskriva olika
begrepp med hjälp av matematiska
uttrycksformer på ett väl fungerande
sätt. I beskrivningarna kan eleven
växla mellan olika uttrycksformer samt
föra välutvecklade resonemang kring
hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i
huvudsak fungerande matematiska
metoder med viss anpassning till
sammanhanget för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter
inom aritmetik, algebra, geometri,
sannolikhet, statistik samt samband
och förändring med tillfredsställande
resultat.

Eleven kan välja och använda
ändamålsenliga matematiska
metoder med relativt god
anpassning till sammanhanget för att
göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter inom aritmetik, algebra,
geometri, sannolikhet, statistik samt
samband och förändring med gott
resultat.

Eleven kan välja och använda
ändamålsenliga och effektiva
matematiska metoder med god
anpassning till sammanhanget för att
göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter inom aritmetik, algebra,
geometri, sannolikhet, statistik samt
samband och förändring med mycket
gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala
om tillvägagångssätt på ett i
huvudsak fungerande sätt och
använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och
andra matematiska uttrycksformer
med viss anpassning till syfte och
sammanhang. I redovisningar och
diskussioner för och följer eleven
matematiska resonemang genom att
framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som till viss del
för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala
om tillvägagångssätt på ett
ändamålsenligt sätt och använder då
symboler, algebraiska uttryck, formler,
grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till
syfte och sammanhang. I
redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta
matematiska argument på ett sätt som
för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala
om tillvägagångssätt på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt och
använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och
andra matematiska uttrycksformer
med god anpassning till syfte och
sammanhang. I redovisningar och
diskussioner för och följer eleven
matematiska resonemang genom att
framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som för
resonemangen framåt och fördjupar
eller breddar dem.
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Vallaskolan

Moderna språk
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och
delar av världen där språket används.

Innehåll
Kommunikationens innehåll
− Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
− Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
− Åsikter, känslor och erfarenheter.
− Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket
används.
Lyssna och läsa — reception
− Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
− Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
− Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
− Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
− Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till
exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
− Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
− Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion
i det språk som eleverna möter.
− Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter
och talat språk i olika situationer.
− Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och
samtal.

Moderna språk Åk9

15 (46)

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
− Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande
tal och skrift.
− Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel
omformuleringar.
− Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande
fraser och uttryck.
− företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning
och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska
strukturer.

Så här arbetar vi
I moderna språk får eleverna på olika sätt ta del av språket genom till exempel filmer, radioprogram,
sånger, tidningar, broschyrer och annat material från läroböcker och Internet. För att utveckla
förmågan att formulera sig och att kommunicera arbetar vi både muntligt och skriftligt med till exempel
dialoger, sånger, dikter, olika lekar och dramatiseringar.

Moderna språk Åk9

16 (46)

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå vanliga ord och
enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk
i långsamt tempo samt i korta, enkla
texter om vardagliga och välbekanta
ämnen. Eleven visar sin förståelse
genom att i mycket enkel form
redogöra för innehållet samt genom att
med godtagbart resultat agera utifrån
budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av
innehållet i det talade språket och
texterna kan eleven välja och använda
sig av någon strategi för lyssnande
och läsning. Eleven kan välja texter
och talat språk av enkel karaktär och
från olika medier samt med viss
relevans använda det valda materialet
i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan förstå det huvudsakliga
innehållet och uppfatta tydliga
detaljer i tydligt talat, enkelt språk i
långsamt tempo samt i korta, enkla
texter om vardagliga och välbekanta
ämnen. Eleven visar sin förståelse
genom att i mycket enkel form
redogöra för innehåll och detaljer samt
genom att med tillfredsställande
resultat agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet. För att
underlätta sin förståelse av innehållet i
det talade språket och texterna kan
eleven i viss utsträckning välja och
använda sig av strategier för
lyssnande och läsning. Eleven kan
välja texter och talat språk av enkel
karaktär och från olika medier samt på
ett relevant sätt använda det valda
materialet i sin egen produktion och
interaktion.

Eleven kan förstå det huvudsakliga
innehållet och uppfatta väsentliga
detaljer i tydligt talat, enkelt språk i
långsamt tempo samt i korta, enkla
texter om vardagliga och välbekanta
ämnen. Eleven visar sin förståelse
genom att i enkel form redogöra för
innehåll och detaljer samt genom att
med gott resultat agera utifrån
budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av
innehållet i det talade språket och
texterna kan eleven i viss
utsträckning välja och använda sig av
strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat
språk av enkel karaktär och från olika
medier samt på ett relevant och
effektivt sätt använda det valda
materialet i sin egen produktion och
interaktion

I muntliga och skriftliga framställningar
av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med enstaka
ord och fraser. För att förtydliga och
variera sin kommunikation kan eleven
bearbeta och göra enstaka enkla
förbättringar av egna framställningar. I
muntlig och skriftlig interaktion kan
eleven uttrycka sig enkelt och
begripligt med enstaka ord och
fraser. Dessutom kan eleven välja och
använda sig av någon strategi som
löser problem i och förbättrar
interaktionen.

I muntliga och skriftliga framställningar
av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och relativt tydligt med fraser
och meningar. För att förtydliga och
variera sin kommunikation kan eleven
bearbeta och göra enstaka enkla
förbättringar av egna framställningar. I
muntlig och skriftlig interaktion kan
eleven uttrycka sig enkelt och
begripligt med ord, fraser och
meningar. Dessutom kan eleven välja
och använda sig av några olika
strategier som löser problem i och
förbättrar interaktionen.

I muntliga och skriftliga framställningar
av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt, relativt tydligt och till viss
del sammanhängande. För att
förtydliga och variera sin
kommunikation kan eleven bearbeta
och göra enkla förbättringar av egna
framställningar. I muntlig och skriftlig
interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och tydligt med ord, fraser
och meningar. Dessutom kan eleven
välja och använda sig av flera olika
strategier som löser problem i och
förbättrar interaktionen

Eleven kommenterar i mycket enkel
form några företeelser i olika
sammanhang och områden där
språket används, och kan då också
göra enkla jämförelser med egna
erfarenheter och kunskaper

Eleven kommenterar i mycket enkel
form några företeelser i olika
sammanhang och områden där
språket används, och kan då också
göra enkla jämförelser med egna
erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar i enkel form
några företeelser i olika sammanhang
och områden där språket används,
och kan då också göra enkla
jämförelser med egna erfarenheter
och kunskaper
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Vallaskolan

Musik
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska
sammanhang

Innehåll
Musicerande och musikskapande
− Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst
och instrument.
Musikens verktyg
− Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter vers, refräng och ackord som
byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande
instrumentation. Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och
grafisk notation.
Musikens sammanhang och funktioner
− Konstmusik från olika epoker.
− Ljudets och musikens fysiska tanke och känslomässiga påverkan på människan. Musikens
funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer med fokus på etnicitet och
kön. Hur musik används i olika medier ex film och datorspel.

Så här arbetar vi
Musicerande och musikskapande
Sång och spelimprovisation.
Musikens verktyg
Utvidgad kurs i musikalisk grammatik.
Musikens sammanhang och funktioner
Genomgång av den klassiska musikens historia.
Samtal om hur musiken påverkar oss. Etnisk musik, kvinnligt – manligt i musiken, reklam, våldsmusik.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan delta i gemensam sång
och följer då med viss säkerhet rytm
och tonhöjd. Eleven kan även spela
enkla melodier, bas- och
slagverksstämmor med viss tajming
samt ackompanjera på ett
ackordinstrument och byter då ackord
med visst flyt. Eleven anpassar i viss
mån sin stämma till helheten genom
att lyssna och till viss del
uppmärksamma vad som sker i
musicerandet. Dessutom sjunger eller
spelareleven på något instrument i
någon genre med delvis fungerande
teknik och i viss mån passande
karaktär. Eleven kan då bidra till att
bearbeta och tolka musiken till ett
musikaliskt uttryck.

Eleven kan delta i gemensam sång
och följer då med relativt god
säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan
även spela enkla melodier, bas- och
slagverksstämmor med relativt god
tajming samt ackompanjera på ett
ackordinstrument och byter då ackord
med relativt gott flyt. Eleven anpassar
sin stämma relativt väl till helheten
genom att lyssna och i relativt hög
grad uppmärksamma vad som sker i
musicerandet. Dessutom sjunger eller
spelar eleven på något instrument i
någon genre med relativt väl
fungerande teknik och passande
karaktär. Eleven kan då bearbeta och
tolka musiken till ett delvis personligt
musikaliskt uttryck.

Eleven kan delta i gemensam sång
och följer då med god säkerhet rytm
och tonhöjd. Eleven kan även spela
enkla melodier, bas- och
slagverksstämmor med god tajming
samt ackompanjera på ett
ackordinstrument med passande
karaktär och byter då ackord med
gott flyt. Eleven anpassar sin stämma
väl till helheten genom att lyssna och i
hög grad uppmärksamma vad som
sker i musicerandet. Dessutom
sjunger eller spelar eleven på något
instrument i någon genre med väl
fungerande teknik och passande
karaktär. Eleven kan då bearbeta och
tolka musiken till ett personligt
musikaliskt uttryck.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska
idéer, bidra till att skapa musik genom
att medhjälp av röst, instrument, eller
digitala verktyg pröva hur olika
kombinationer av musikaliska
byggstenar kan forma kompositioner
som har en i huvudsak fungerande
form. Dessutom kan eleven kombinera
musik med andra uttrycksformer så att
de olika uttrycken i någon mån
samspelar.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska
idéer, skapa musik genom att med
hjälp av röst, instrument, eller digitala
verktyg pröva och ompröva hur olika
kombinationer av musikaliska
byggstenar kan forma kompositioner
som efter någon bearbetning har en
fungerande form och karaktäristisk
stil. Dessutom kan eleven kombinera
musik med andra uttrycksformer så att
de olika uttrycken relativt väl
samspelar.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska
idéer, skapa musik genom att med
hjälp av röst, instrument, eller digitala
verktyg pröva och ompröva hur olika
kombinationer av musikaliska
byggstenar kan forma kompositioner
som har en fungerande form och en
karaktäristisk stil. Dessutom kan
eleven kombinera musik med andra
uttrycksformer så att de olika uttrycken
väl samspelar.

Eleven kan även ge enkla omdömen
om eget och andras musicerande och
bidra med förslag som kan leda till att
det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
musikens olika funktioner och vilken
betydelse den har och historiskt har
haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i viss
utsträckning urskilja och jämföra
musikaliska karaktärsdrag från olika
genrer, epoker och kulturer samt med
viss säkerhet urskilja olika instrument
och instrumentgrupper och beskriva
deras funktion i olika sammanhang.

Eleven kan även ge utvecklade
omdömen om eget och andras
musicerande och ge förslag som efter
någon bearbetning kan leda till att
det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang
om musikens olika funktioner och
vilken betydelse den har och historiskt
har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i relativt hög
utsträckning urskilja och jämföra
musikaliska karaktärsdrag från olika
genrer, epoker och kulturer samt med
relativt god säkerhet urskilja olika
instrument och instrumentgrupper och
beskriva deras funktion i olika
sammanhang.

Eleven kan även ge välutvecklade
omdömen om eget och andras
musicerande och ge förslag som kan
leda till att det musikaliska arbetet
utvecklas. Eleven kan föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om musikens olika
funktioner och vilken betydelse den
har och historiskt har haft för individer
och samhällen. Dessutom kan eleven i
hög utsträckning urskilja och jämföra
musikaliska karaktärsdrag från olika
genrer, epoker och kulturer samt med
god säkerhet urskilja olika instrument
och instrumentgrupper och beskriva
deras funktion i olika sammanhang.
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Vallaskolan

Biologi
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll
Natur och samhälle
− Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och
samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
− Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Kropp och hälsa
− Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
− Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
Biologin och världsbilden
− Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället,
människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
− Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
− Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån
evolutionsteorin.
− De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.
Biologins metoder och arbetssätt
− Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
− Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
− Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier.
− Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
− Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
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Så här arbetar vi
I biologi har vi genomgångar, använder böcker och andra informationskällor och tittar på filmer. Du
kommer att få genomföra undersökningar av olika slag, formulera frågeställningar samt dokumentera
och presentera dina resultat.

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet och skiljer då
fakta från värderingar och formulerar
ställningstaganden med enkla
motiveringar samt beskriver några
tänkbara konsekvenser. I
diskussionerna ställer eleven frågor
och framför och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som till viss del
för diskussionerna framåt. Eleven
kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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

Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet och skiljer då
fakta från värderingar och formulerar
ställningstaganden med utvecklade
motiveringar samt beskriver några
tänkbara konsekvenser. I
diskussionerna ställer eleven frågor
och framför och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som för
diskussionerna framåt. Eleven kan
söka naturvetenskaplig information
och använder då olika källor och för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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.

Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet och skiljer då
fakta från värderingar och formulerar
ställningstaganden med
välutvecklade motiveringar samt
beskriver några tänkbara
konsekvenser. I diskussionerna ställer
eleven frågor och framför och bemöter
åsikter och argument på ett sätt som
för diskussionerna framåt och
fördjupar eller breddar dem. Eleven
kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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.

Eleven kan genomföra fältstudier och
andra undersökningar utifrån givna
planeringar och även bidra till att
formulera enkla frågeställningar och
planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och i
huvudsak fungerande sätt. Eleven
kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då enkla
slutsatser med viss koppling till
biologiska modeller och teorier. Eleven
för enkla resonemang kring
resultatens rimlighet och bidrar till att
ge förslag på hur undersökningarna
kan förbättras. Dessutom gör eleven
enkla dokumentationer av
undersökningarna med tabeller,
diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra fältstudier och
andra undersökningar utifrån givna
planeringar och även formulera enkla
frågeställningar och planeringar som
det efter någon bearbetning går att
arbeta systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och
ändamålsenligt sätt. Eleven kan
jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
utvecklade slutsatser med relativt
god koppling tillbiologiska modeller
och teorier. Eleven för utvecklade
resonemang kring resultatens rimlighet
och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras.
Dessutom gör eleven utvecklade
dokumentationer av undersökningarna
med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra fältstudier och
andra undersökningar utifrån givna
planeringar och även formulera enkla
frågeställningar och planeringar som
det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert,
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
välutvecklade slutsatser med god
koppling till biologiska modeller och
teorier. Eleven för välutvecklade
resonemang kring resultatens rimlighet
i relation till möjliga felkällor och ger
förslag på hur undersökningarna kan
förbättras och visar på nya tänkbara
frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven välutvecklade
dokumentationer av undersökningarna
med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.

Fortsättning nästa sida.
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Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9 forts.
slutet av årskurs 9 forts.
slutet av årskurs 9 forts.
Eleven har grundläggande kunskaper
om evolutionsteorin och andra
biologiska sammanhang och visar det
genom att ge exempel och beskriva
dessa med viss användning av
biologins begrepp, modeller och
teorier. Eleven kan föra enkla och till
viss del underbyggda resonemang
om hälsa, sjukdom, sexualitet och
ärftlighet och visar då på enkelt
identifierbara samband som rör
människokroppens byggnad och
funktion. Eleven undersöker olika
faktorers inverkan på ekosystem och
populationer och beskriver då enkelt
identifierbara ekologiska samband
och ger exempel på energiflöden och
kretslopp. Dessutom för eleven enkla
och till viss del underbyggda
resonemang kring hur människan
påverkar naturen och visar på några
åtgärder som kan bidra till en
ekologiskt hållbar utveckling. Eleven
kan ge exempel på och beskriva
några centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.

Biologi Åk9

Eleven har goda kunskaper om
evolutionsteorin och andra biologiska
sammanhang och visar det genom att
förklara och visa på samband inom
dessa med relativt god användning
av biologins begrepp, modeller och
teorier. Eleven kan föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om hälsa, sjukdom,
sexualitet och ärftlighet och visar då
på förhållandevis komplexa
samband som rör människokroppens
byggnad och funktion. Eleven
undersöker olika faktorers inverkan på
ekosystem och populationer och
beskriver då förhållandevis
komplexa ekologiska samband och
förklarar och visar på samband
kring energiflöden och kretslopp.
Dessutom för eleven utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang
kring hur människan påverkarnaturen
och visar på fördelar och
begränsningar hos några åtgärder
som kan bidra till en ekologiskt hållbar
utveckling. Eleven kan förklara och
visa på samband mellan några
centrala naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors
levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper
om evolutionsteorin och andra
biologiska sammanhang och visar det
genom att förklara och visa på
samband inom dessa och något
generellt drag med god användning
av biologins begrepp, modeller och
teorier. Eleven kan föra välutvecklade
och väl underbyggda resonemang om
hälsa, sjukdom, sexualitet och
ärftlighet och visar då på komplexa
samband som rör människokroppens
byggnad och funktion. Eleven
undersöker olika faktorers inverkan på
ekosystem och populationer och
beskriver då komplexa ekologiska
samband och förklarar och
generaliserar kring energiflöden och
kretslopp. Dessutom för eleven
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang kring hur människan
påverkar naturen och visar ur olika
perspektiv på fördelar och
begränsningar hos några åtgärder
som kan bidra till en ekologiskt hållbar
utveckling. Eleven kan förklara och
generalisera kring några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
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Vallaskolan

Fysik
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska
samband i naturen och samhället.

Innehåll
Fysiken i naturen och samhället
− Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika
energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
− Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
− Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och
begränsningar i framtiden.
− Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten
och klimatförändringar.
− Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och
elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer
av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
− Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
Fysiken och vardagslivet
− Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de
används i vardagliga sammanhang.
− Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk
utrustning.
Fysiken och världsbilden
− Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format
världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors
levnadsvillkor.
− Aktuella forskningsområden inom fysik
− Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
− Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
− Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och
avstånd mellan dessa.
− De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.
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Fysikens metoder och arbetssätt
− Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
− Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel
fart, tryck och effekt.
− Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier.
− Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
− Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Så här arbetar vi
I årskurs 9 arbetar vi framförallt med ämnesområdena Energi, Astronomi och Atomfysik. Vi arbetar
med frågeställningar, undersökningar, lärobok, genomgångar, redovisningar (muntligt och skriftligt).

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör energi, teknik, miljö och
samhälle och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med enkla
motiveringar samt beskriver några
tänkbara konsekvenser. I
diskussionerna ställer eleven frågor
och framför och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som till viss del
för diskussionerna framåt. Eleven
kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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.

Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör energi, teknik, miljö och
samhälle och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med utvecklade
motiveringar samt beskriver några
tänkbara konsekvenser. I
diskussionerna ställer eleven frågor
och framför och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som för
diskussionerna framåt. Eleven kan
söka naturvetenskaplig information
och använder då olika källor och för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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.

Eleven 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
eleven frågor och framför och bemöter
åsikter och argument på ett sätt som
för diskussionerna framåt och
fördjupar eller breddar dem. Eleven
kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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.

Fortsättning nästa sida.
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Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9 forts.
slutet av årskurs 9 forts.
slutet av årskurs 9 forts.
Eleven kan genomföra undersökningar
utifrån givna planeringar och även
bidra till att formulera enkla
frågeställningar och planeringar som
det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och i
huvudsak fungerande sätt. Eleven
kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då enkla
slutsatser med viss koppling till
fysikaliska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring
resultatens rimlighet och bidrar till att
ge förslag på hur undersökningarna
kan förbättras. Dessutom gör eleven
enkla dokumentationer av
undersökningarna med tabeller,
diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar
utifrån givna planeringar och även
formulera enkla frågeställningar och
planeringar som det efter någon
bearbetning går att arbeta
systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och
ändamålsenligt sätt. Eleven kan
jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
utvecklade slutsatser med relativt
god koppling till fysikaliska modeller
och teorier. Eleven för utvecklade
resonemang kring resultatens rimlighet
och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras.
Dessutom gör eleven utvecklade
dokumentationer av undersökningarna
med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar
utifrån givna planeringar och även
formulera enkla frågeställningar och
planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert,
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
välutvecklade slutsatser med god
koppling till fysikaliska modeller och
teorier. Eleven för välutvecklade
resonemang kring resultatens rimlighet
i relation till möjliga felkällor och ger
förslag på hur undersökningarna kan
förbättras och visar på nya tänkbara
frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven välutvecklade
dokumentationer av undersökningarna
med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper
om energi, materia, universums
uppbyggnad och utveckling och andra
fysikaliska sammanhang och visar det
genom att ge exempel och beskriva
dessa med viss användning av
fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang där
företeelser i vardagslivet och
samhället kopplas ihop med krafter,
rörelser, hävarmar, ljus, ljud och
elektricitet och visar då på enkelt
identifierbara fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller
på ett i huvudsak fungerande sätt för
att beskriva och ge exempel på
partiklar och strålning. Dessutom för
eleven 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. Eleven
kan ge exempel på och beskriva
några centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.

Eleven har goda kunskaper om
energi, materia, universums
uppbyggnad och utveckling och andra
fysikaliska sammanhang och visar det
genom att förklara och visa på
samband inom dessa med relativt
god användning av fysikens begrepp,
modeller och teorier. Eleven kan föra
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang där
företeelser i vardagslivet och
samhället kopplas ihop med krafter,
rörelser, hävarmar, ljus, ljud och
elektricitet och visar då på
förhållandevis komplexa fysikaliska
samband. Eleven använder fysikaliska
modeller på ett relativt väl fungerande
sätt för att förklara och visa på
samband kring partiklar och strålning.
Dessutom för eleven 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.
Eleven kan förklara och visa på
samband mellan några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors
levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper
om energi, materia, universums
uppbyggnad och utveckling och andra
fysikaliska sammanhang 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. Eleven kan föra välutvecklade
och väl underbyggda resonemang där
företeelser i vardagslivet och
samhället kopplas ihop med krafter,
rörelser, hävarmar, ljus, ljud och
elektricitet och visar då på komplexa
fysikaliska samband. Eleven använder
fysikaliska modeller på ett väl
fungerande sätt för att förklara och
generalisera kring partiklar och
strålning. Dessutom för eleven
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang kring hur människa och
teknik påverkar miljön och visar ur
olika perspektiv på fördelar och
begränsningar hos några åtgärder
som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan förklara och generalisera
kring några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
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Vallaskolan

Kemi
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att
använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband
i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll
Kemin i naturen
− Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
− Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom
kemiska reaktioner.
− Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och
spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
− Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
− Kolatomens funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
− Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
− Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär
för en hållbar utveckling.
− Vanliga kemikalier i samhället, till exempel bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
− Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
− Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Kemin och världsbilden
− Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik,
miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
− Aktuella forskningsområden inom kemi
− De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.
− Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
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Kemin metoder och arbetssätt
− Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
− Separations- och analysmetoder.
− Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier.
− Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
− Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Så här arbetar vi
I årskurs 9 arbetar vi framförallt med ämnesområdet Energi. Vi arbetar med frågeställningar,
undersökningar, lärobok, genomgångar, redovisningar (muntligt och skriftligt).

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör energi, miljö, hälsa och
samhälle och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med enkla
motiveringar samt beskriver några
tänkbara konsekvenser. I
diskussionerna ställer eleven frågor
och framför och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som till viss del
för diskussionerna framåt. Eleven
kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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.

Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör energi, miljö, hälsa och
samhälle och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med utvecklade
motiveringar samt beskriver några
tänkbara konsekvenser. I
diskussionerna ställer eleven frågor
och framför och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som för
diskussionerna framåt. Eleven kan
söka naturvetenskaplig information
och använder då olika källor och för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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.

Eleven kan samtala om och diskutera
frågor som rör energi, miljö, hälsa och
samhälle och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med
välutvecklade motiveringar samt
beskriver några tänkbara
konsekvenser. I diskussionerna ställer
eleven frågor och framför och bemöter
åsikter och argument på ett sätt som
för diskussionerna framåt och
fördjupar eller breddar dem. Eleven
kan söka naturvetenskaplig
information och använder då olika
källor och för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans. Eleven 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.

Fortsättning nästa sida.
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Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9 forts.
slutet av årskurs 9 forts.
slutet av årskurs 9 forts.
Eleven kan genomföra undersökningar
utifrån givna planeringar och även
bidra till att formulera enkla
frågeställningar och planeringar som
det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och i
huvudsak fungerande sätt. Eleven
kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då enkla
slutsatser med viss koppling till
kemiska modeller och teorier. Eleven
för enkla resonemang kring
resultatens rimlighet och bidrar till att
ge förslag på hur undersökningarna
kan förbättras. Dessutom gör eleven
enkla dokumentationer av
undersökningarna med tabeller,
diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar
utifrån givna planeringar och även
formulera enkla frågeställningar och
planeringar som det efter någon
bearbetning går att arbeta
systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och
ändamålsenligt sätt. Eleven kan
jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
utvecklade slutsatser med relativt
god koppling till kemiska modeller och
teorier. Eleven för utvecklade
resonemang kring resultatens rimlighet
och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras.
Dessutom gör eleven utvecklade
dokumentationer av undersökningarna
med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar
utifrån givna planeringar och även
formulera enkla frågeställningar och
planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert,
ändamålsenligt och effektivt
sätt. Eleven kan jämföra resultaten
med frågeställningarna och drar då
välutvecklade slutsatser med god
koppling till kemiska modeller och
teorier. Eleven för välutvecklade
resonemang kring resultatens rimlighet
i relation till möjliga felkällor och ger
förslag på hur undersökningarna kan
förbättras och visar på nya tänkbara
frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven välutvecklade
dokumentationer av undersökningarna
med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper
om materiens uppbyggnad,
oförstörbarhet och omvandlingar och
andra kemiska sammanhang och visar
det genom att ge exempel på och
beskriva dessa med viss användning
av kemins begrepp, modeller och
teorier. Eleven kan föra enkla till viss
del underbyggda resonemang om
kemiska processer i levande
organismer, mark, luft och vatten och
visar då på enkelt identifierbara
kemiska samband i naturen. Eleven
undersöker hur några kemikalier och
kemiska processer används i
vardagen och samhället och beskriver
då enkelt identifierbara kemiska
samband och ger exempel på
energiomvandlingar och materiens
kretslopp. Dessutom för eleven enkla
och till viss del underbyggda
resonemang kring hur människans
användning av energi och
naturresurser påverkar miljön och
visar på några åtgärder som kan bidra
till en hållbar utveckling. Eleven kan
beskriva och ge exempel på några
centrala naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors
levnadsvillkor.

Eleven har goda kunskaper om
materiens uppbyggnad, oförstörbarhet
och omvandlingar och andra kemiska
sammanhang och visar det genom att
förklara och visa på samband inom
dessa med relativt god användning
av kemins begrepp, modeller och
teorier. Eleven kan föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om kemiska processer i
levande organismer, mark, luft och
vatten och visar då på förhållandevis
komplexa kemiska samband i
naturen. Eleven undersöker hur några
kemikalier och kemiska processer
används i vardagen och samhället och
beskriver då förhållandevis
komplexa kemiska samband och
förklarar och visar på samband
mellan energiomvandlingar och
materiens kretslopp. Dessutom för
eleven 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. Eleven kan
förklara och visa på samband
mellan några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors
levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper
om materiens uppbyggnad,
oförstörbarhet och omvandlingar och
andra kemiska sammanhang och visar
det genom att förklara och visa på
samband inom dessa och något
generellt drag med god användning
av kemins begrepp, modeller och
teorier. Eleven kan föra välutvecklade
och väl underbyggda resonemang om
kemiska processer i levande
organismer, mark, luft och vatten och
visar då på komplexa kemiska
samband i naturen. Eleven undersöker
hur några kemikalier och kemiska
processer används i vardagen och
samhället och beskriver då komplexa
kemiska samband och förklarar och
generaliserar kring
energiomvandlingar och materiens
kretslopp. Dessutom för eleven
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang kring hur människans
användning av energi och
naturresurser påverkar miljön och
visar ur olika perspektiv på fördelar
och begränsningar hos några
åtgärder som kan bidra till en hållbar
utveckling. Eleven kan förklara och
generalisera kring några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
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Vallaskolan

Geografi
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar
livsmiljöer i olika delar av världen,
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra
geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och
hållbar utveckling.

Innehåll
Livsmiljöer
− Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få
för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
− Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur
människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
− Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
− Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska
och olika tematiska kartor.
− Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om
klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och
geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
− Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
− Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
− Förnybara energitillgångar, till exempel sol-och vindenergi och alternativa drivmedel.
− Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
− Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och
naturresurser.

Så här arbetar vi
I geografi arbetar vi med olika läromedel beroende på vilket arbetsområde vi håller på med. Det kan
vara kartböcker, läroboken, internet och andra dataläromedel mm. Eleverna får göra egna
undersökningar och fältstudier samt sammanställa materialet. De får också träna på att att läsa och
tolka tabeller och diagram, samt göra egna. Eleverna får också träna på att diskutera olika problem
och dra slutsatser. Ibland kan vi också göra ett simuleringsspel. På det sättet får de en möjlighet att
resonera kring orsaker och konsekvenser till ett problem.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper
om samspelet mellan människa,
samhälle och natur, och visar det
genom att föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
befolkningsfördelning, migration,
klimat, vegetation och
klimatförändringar i olika delar av
världen. Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt. Eleven
kan undersöka var olika varor och
tjänster produceras och konsumeras,
och beskriver då enkla geografiska
mönster av handel och kommunikation
samt för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om hur
dessa mönster ser ut och hur de har
förändrats över tid samt orsaker till och
konsekvenser av detta. Eleven för
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om klimatförändringar
och olika förklaringar till dessa samt
deras konsekvenser för människa,
samhälle och miljö i olika delar av
världen.

Eleven har goda kunskaper om
samspelet mellan människa, samhälle
och natur, och visar det genom att föra
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
befolkningsfördelning, migration,
klimat, vegetation och
klimatförändringar i olika delar av
världen. Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett relativt väl
fungerande sätt. Eleven kan
undersöka var olika varor och tjänster
produceras och konsumeras, och
beskriver då förhållandevis
komplexa geografiska mönster av
handel och kommunikation samt för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om hur
dessa mönster ser ut och hur de har
förändrats över tid samt orsaker till och
konsekvenser av detta. Eleven för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
klimatförändringar och olika
förklaringar till dessa samt deras
konsekvenser för människa, samhälle
och miljö i olika delar av världen.

Eleven har mycket goda kunskaper
om samspelet mellan människa,
samhälle och natur, och visar det
genom att föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
befolkningsfördelning, migration,
klimat, vegetation och
klimatförändringar i olika delar av
världen. Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett väl
fungerande sätt. Eleven kan
undersöka var olika varor och tjänster
produceras och konsumeras, och
beskriver då komplexa geografiska
mönster av handel och kommunikation
samt för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om hur
dessa mönster ser ut och hur de har
förändrats över tid samt orsaker till och
konsekvenser av detta. Eleven för
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om klimatförändringar
och olika förklaringar till dessa samt
deras konsekvenser för människa,
samhälle och miljö i olika delar av
världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra
geografiska källor, teorier, metoder
och tekniker på ett i huvudsak
fungerande sätt, samt för enkla och
till viss del underbyggda resonemang
om olika källors trovärdighet och
relevans. Vid fältstudier använder
eleven kartor och andra verktyg på ett
i huvudsak fungerande sätt. Eleven
har grundläggande kunskaper om
världsdelarnas namngeografi och visar
det genom att med viss säkerhet
beskriva lägen på och
storleksrelationer mellan olika
geografiska objekt.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra
geografiska källor, teorier, metoder
och tekniker på ett relativt väl
fungerande sätt, samt för utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om olika källors
trovärdighet och relevans. Vid
fältstudier använder eleven kartor och
andra verktyg på ett relativt
ändamålsenligt sätt. Eleven har goda
kunskaper om världsdelarnas
namngeografi och visar det genom att
med relativt god säkerhet beskriva
lägen på och storleksrelationer mellan
olika geografiska objekt.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra
geografiska källor, teorier, metoder
och tekniker på ett väl fungerande
sätt, samt för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om olika
källors trovärdighet och relevans. Vid
fältstudier använder eleven kartor och
andra verktyg på ett ändamålsenligt
och effektivt sätt. Eleven har mycket
goda kunskaper om världsdelarnas
namngeografi och visar det genom att
med god säkerhet beskriva lägen på
och storleksrelationer mellan olika
geografiska objekt.

Eleven kan resonera om olika
ekologiska, ekonomiska och sociala
hållbarhetsfrågor och redogör då för
enkla och till viss del underbyggda
förslag på lösningar där några
konsekvenser för människa, samhälle
och natur vägs in.

Eleven kan resonera om olika
ekologiska, ekonomiska och sociala
hållbarhetsfrågor och redogör då för
utvecklade och relativt väl
underbyggda förslag på lösningar där
några konsekvenser för människa,
samhälle och natur vägs in.

Eleven kan resonera om olika
ekologiska, ekonomiska och sociala
hållbarhetsfrågor och redogör då för
välutvecklade och väl underbyggda
förslag på lösningar där några
konsekvenser för människa, samhälle
och natur vägs in.
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Vallaskolan

Historia
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser,
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och
utifrån olika perspektiv, och
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och
används.

Innehåll
Imperialism och världskrig, ca 1800-1950
− Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
− Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
− De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Förintelsen och Gulag.
− Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser
av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot
detta.
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, ca 1900 till nutid
− Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel
kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring
i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
− Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
− Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
− FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
− Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
− Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande
förändringar i människors levnadsvillkor.
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Hur historia används och historiska begrepp
− Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn,
språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
− Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen,
föreningslivet, organisationer och företag.
− Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
− Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras
villkor och värderingar.
− Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de
används i historiska sammanhang.
− Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla
kriget samt olika syn på deras betydelser.

Så här arbetar vi
I historia arbetar vi för att eleverna ska få en bättre förståelse för hur stora samhällsomvälvningar har
påverkat människornas levnadsvillkor. Det gör vi genom att samla fakta från olika typer av läromedel
som t.ex. läroböcker, faktaböcker, filmer, källmaterial.
Vi arbetar på olika sätt: Ibland är det traditionell undervisning med genomgångar, frågor och prov.
Andra gånger kan det vara arbete i par eller ett grupparbete som redovisas på olika sätt.
För att eleverna ska försöka leva sig in i hur det var att leva under den aktuella tidsperioden ser vi film,
läser skönlitteratur, gör rollspel, simuleringar mm.
Genom t.ex. olika typer av skrivuppgifter, diskussioner och värderingsövningar får eleverna en
möjlighet att se hur tidsepoken har påverkat vår tid i dag.
Eleverna deltar också i Jamtlis rollspel På Flykt där eleverna får leva sig in i hur det är att vara flykting
för en dag.
I många delar av det centrala innehållet i historia faller det sig naturligt att samarbeta med andra
ämnen. Några exempel på detta är t.ex. demokratiseringen av Sverige, framväxten av det svenska
välfärdssamhället och studiet av olika konflikter då det faller sig naturligt att samarbeta med
samhällskunskapen. Svenskan är också ett naturligt ämne att samarbeta med, både när det gäller
t.ex. skönlitteratur eller faktabearbetning.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper
om historiska förhållanden, skeenden
och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla
och till viss del underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar
och människors levnadsvillkor och
handlingar, samt om Förintelsen och
andra folkmord. Dessutom förklarar
eleven hur människors villkor och
värderingar kan påverkas av den tid
de lever i. Eleven kan undersöka
några utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik och
levnadsvillkor och beskriver då enkla
samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar
fortsättning på dessa utvecklingslinjer
och motiverar sitt resonemang med
enkla och till viss del underbyggda
hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven har goda kunskaper om
historiska förhållanden, skeenden och
gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och människors
levnadsvillkor och handlingar, samt om
Förintelsen och andra folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur
människors villkor och värderingar kan
påverkas av den tid de lever i. Eleven
kan undersöka några utvecklingslinjer
inom kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och beskriver då
förhållandevis komplexa samband
mellan olika tidsperioder. Eleven anger
också någon tänkbar fortsättning på
dessa utvecklingslinjer och motiverar
sitt resonemang med utvecklade och
relativt väl underbyggda hänvisningar
till det förflutna och nuet.

Eleven har mycket goda kunskaper
om historiska förhållanden, skeenden
och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar
och människors levnadsvillkor och
handlingar, samt om Förintelsen och
andra folkmord. Dessutom förklarar
eleven hur människors villkor och
värderingar kan påverkas av den tid
de lever i. Eleven kan undersöka
några utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik och
levnadsvillkor och beskriver då
komplexa samband mellan olika
tidsperioder. Eleven anger också
någon tänkbar fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och motiverar sitt
resonemang med välutvecklade och
väl underbyggda hänvisningar till det
förflutna och nuet.

Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra enkla och till
viss del underbyggda slutsatser om
människors levnadsvillkor, och för då
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om källornas trovärdighet
och relevans. Eleven kan föra enkla
och till viss del underbyggda
resonemang om hur historia har
använts och kan användas i några
olika sammanhang och för olika
syften, samt hur skilda föreställningar
om det förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och vilka
konsekvenser det kan få. I studier av
historiska förhållanden, skeenden och
gestalter såväl som vid användning av
källor och i resonemang om hur
historia används kan eleven använda
historiska begrepp på ett i huvudsak
fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra utvecklade och
relativt väl underbyggda slutsatser
om människors levnadsvillkor, och för
då utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang
om hur historia har använts och kan
användas i några olika sammanhang
och för olika syften, samt hur skilda
föreställningar om det förflutna kan
leda till olika uppfattningar i nutiden,
och vilka konsekvenser det kan få. I
studier av historiska förhållanden,
skeenden och gestalter såväl som vid
användning av källor och i
resonemang om hur historia används
kan eleven använda historiska
begrepp på ett relativt väl fungerande
sätt.

Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra välutvecklade
och väl underbyggda slutsatser om
människors levnadsvillkor, och för då
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om källornas trovärdighet
och relevans. Eleven kan föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om hur historia har
använts och kan användas i några
olika sammanhang och för olika
syften, samt hur skilda föreställningar
om det förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och vilka
konsekvenser det kan få. I studier av
historiska förhållanden, skeenden och
gestalter såväl som vid användning av
källor och i resonemang om hur
historia används kan eleven använda
historiska begrepp på ett väl
fungerande sätt.
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Vallaskolan

Religionskunskap
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk
inom dessa,
analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska
begrepp och modeller, och
söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och
trovärdighet.

Innehåll
Religioner och andra livsåskådningar
− Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
− Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
Religion och samhälle
− Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
− Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt
förhållningssätt.
− Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om
religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Identitet och livsfrågor
− Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i
populärkulturen.
− Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
Etik
−
−

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och
demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
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Så här arbetar vi
Vi vill att eleverna ska förstå hur religioner och livsåskådningar påverkar en människas liv och
handlingar. För att eleverna ska nå dit arbetar vi med olika typer av texter beroende på vilket
arbetsområde vi håller på med där källkritik kommer in som en naturlig del. Det kan vara religiösa
urkunder, läroboken, olika typer av litteratur, filmer, studiebesök mm. Vi samarbetar med svenskan när
det gäller t.ex. skönlitteratur och film. Vi samarbetar också med andra SO-ämnen när det gäller
samspelet mellan religion och samhälle. Eleverna får också arbeta med olika typer av etiska problem
utifrån etiska modeller, både inom religionskunskapen och andra SO-ämnen.

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper
om kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det genom
att beskriva centrala tankegångar,
urkunder och konkreta religiösa uttryck
och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla
resonemang om likheter och skillnader
inom och mellan några religioner och
andra livsåskådningar. Eleven kan
utifrån undersökningar om hur
religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga förhållanden och
skeenden beskriva enkla samband
med enkla och till viss del
underbyggda resonemang.

Eleven har goda kunskaper om
kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det genom
att förklara och visa på samband
mellan centrala tankegångar,
urkunder och konkreta religiösa uttryck
och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven utvecklade
resonemang om likheter och skillnader
inom och mellan några religioner och
andra livsåskådningar. Eleven kan
utifrån undersökningar om hur
religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga förhållanden och
skeenden beskriva förhållandevis
komplexa samband med utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang.

Eleven har mycket goda kunskaper
om kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det genom
att förklara och visa på samband
och generella mönster kring centrala
tankegångar, urkunder och konkreta
religiösa uttryck och handlingar inom
religionerna.
Dessutom för eleven välutvecklade
och nyanserade resonemang om
likheter och skillnader inom och mellan
några religioner och andra
livsåskådningar. Eleven kan utifrån
undersökningar om hur religioner kan
påverkas av och påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden beskriva
komplexa samband med
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang.

Eleven kan också föra enkla
resonemang om hur livsfrågor skildras
i olika sammanhang och hur identiteter
kan formas av religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som till
viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan också föra utvecklade
resonemang om hur livsfrågor skildras
i olika sammanhang och hur identiteter
kan formas av religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som för
resonemanget framåt.

Eleven kan också föra välutvecklade
och nyanserade resonemang om hur
livsfrågor skildras i olika sammanhang
och hur identiteter kan formas av
religioner och andra livsåskådningar
på ett sätt som för resonemanget
framåt och fördjupar eller breddar
det.

Eleven kan resonera och argumentera
kring moraliska frågeställningar och
värderingar genom att föra enkla och
till viss del underbyggda resonemang
och använda etiska begrepp och
modeller på ett i huvudsak
fungerande sätt. Eleven kan söka
information om religioner och andra
livsåskådningar och använder då olika
typer av källor på ett i huvudsak
fungerande sätt samt för enkla och till
viss del underbyggda resonemang
om informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera och argumentera
kring moraliska frågeställningar och
värderingar genom att föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på ett relativt
väl fungerande sätt. Eleven kan söka
information om religioner och andra
livsåskådningar och använder då olika
typer av källor på ett relativt väl
fungerande sätt samt för utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera och argumentera
kring moraliska frågeställningar och
värderingar genom att föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på ett väl
fungerande sätt. Eleven kan söka
information om religioner och andra
livsåskådningar och använder då olika
typer av källor på ett väl fungerande
sätt samt för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
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Vallaskolan

Samhällskunskap
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras
relevans och trovärdighet,
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser.

Innehåll
Individer och gemenskaper
− Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
Information och kommunikation
− Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och
grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
Rättigheter och rättsskipning
− Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
− Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
Samhällsresurser och fördelning
− Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till
förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
− Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier
förändras i en globaliserad värld.
− Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön,
etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund,
utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Beslutsfattande och politiska idéer
− Några olika stats- och styrelseskick i världen.
− Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och
huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i
väpnade konflikter.
− Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
− Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man
inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
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Så här arbetar vi
I samhällskunskap arbetar vi på olika sätt beroende på vad som är lämpligt för arbetsområdet: Ibland
är det traditionell undervisning med genomgångar, frågor och prov. Andra gånger kan det vara arbete i
par eller ett grupparbete som redovisas på olika sätt. Eleverna använder stoff från olika källor t.ex.
läroböcker, faktaböcker, filmer, studiebesök eller egna undersökningar. Att söka och värdera
information från olika medier är en naturlig del och eleverna får träna på källkritiskt tänkande.
En viktig del i samhällskunskapen är att eleverna får träna sig i att underbygga tolkningar och åsikter
med argument som grundas på både faktakunskaper och värderingar. För att konkretisera olika
skeenden och leva sig in i hur människor i olika situationer agerar ser vi film, läser skönlitteratur, gör
rollspel, simuleringar mm.
I årskurs 9 deltar eleverna i Jamtlis rollspel På Flykt där de får leva sig in i hur det är att vara flykting
för en dag.
I många delar av det centrala innehållet i samhällskunskap faller det sig naturligt att samarbeta med
andra ämnen. Några exempel på detta är t.ex. demokratiseringen av Sverige, framväxten av det
svenska välfärdssamhället och studiet av olika konflikter då det faller sig naturligt att samarbeta med
historieämnet. Svenskan är också ett naturligt ämne att samarbeta med, t.ex. medier, konflikter i
världen eller hur det är att vara ung idag.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper
om olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur
sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska
och politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och beskriver
då enkla samband inom och mellan
olika samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett i
huvudsak fungerande sätt. Eleven
kan föra enkla resonemang om hur
individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra och beskriver
då enkla samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka sin
egen och andras livssituation.

Eleven har goda kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Eleven visar det
genom att undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och beskriver
då förhållandevis komplexa
samband inom och mellan olika
samhällsstrukturer. I beskrivningarna
kan eleven använda begrepp och
modeller på ett relativt väl fungerande
sätt. Eleven kan föra relativt väl
utvecklade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra och beskriver
då förhållandevis komplexa
samband mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter att
påverka sin egen och andras
livssituation.

Eleven har mycket goda kunskaper
om olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur
sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska
och politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och beskriver
då komplexa samband inom och
mellan olika samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett väl
fungerande sätt. Eleven kan föra
välutvecklade och nyanserade
resonemang om hur individer och
samhällen påverkas av och påverkar
varandra och beskriver då komplexa
samband mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter att
påverka sin egen och andras
livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
enkla samband med enkla och till
viss del underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med enkla resonemang och till viss
del underbyggda argument och kan
då i viss utsträckning växla mellan
olika perspektiv. Eleven redogör för de
mänskliga rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur de
kränks och främjas i olika delar av
världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
förhållandevis komplexa samband
med utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang. Eleven
värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med utvecklade resonemang och
relativt väl underbyggda argument
och kan då i förhållandevis stor
utsträckning växla mellan olika
perspektiv. Eleven redogör för de
mänskliga rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur de
kränks och främjas i olika delar av
världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
komplexa samband med
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang. Eleven värderar och
uttrycker olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med välutvecklade
resonemang och väl underbyggda
argument och kan då i stor
utsträckning växla mellan olika
perspektiv. Eleven redogör för de
mänskliga rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur de
kränks och främjas i olika delar av
världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper
om demokratiska värden och
processer och visar det genom att föra
enkla resonemang om demokratiska
rättigheter och skyldigheter, samt om
för- och nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande. Eleven
kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett i
huvudsak fungerande sätt och för
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har goda kunskaper om
demokratiska värden och processer
och visar det genom att föra
utvecklade resonemang om
demokratiska rättigheter och
skyldigheter samt om för- och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande. Eleven
kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett
relativt väl fungerande sätt och för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven har mycket goda kunskaper
om demokratiska värden och
processer och visar det genom att föra
välutvecklade och nyanserade
resonemang om demokratiska
rättigheter och skyldigheter samt om
för- och nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande. Eleven
kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett väl
fungerande sätt och för välutvecklade
och väl underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
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Vallaskolan

Slöjd
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och
hantverkstekniker,
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån
kvalitets- och miljöaspekter,
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
− Arbeta i metall, textil och trä: Undersöka deras kombinationsmöjligheter med varandra och
med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.
− Använda handverktyg, redskap och maskiner, få veta hur de benämns och hur de används på
ett säkert och ändamålsenligt sätt.
− Arbeta med utvecklade former av hantverkstekniker. Använda de begrepp som används i
samband med dessa.
− Göra två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och öva på
hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
− Medvetandegöra vikten av god arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och
arbetsställningar.
Slöjdens arbetsprocesser
− Arbeta med slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
och få förståelse för hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
− Undersöka olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
− Dokumentera, i ord och bild, arbetsprocessen och resultatet.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
− Använda arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av
egna idéer.
− Arbeta med egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
− Diskutera mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
− Diskutera slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell
identitet.
Slöjden i samhället
− Diskutera design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
− Diskutera olika materials egenskaper och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
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Så här arbetar vi
I slöjd arbetar vi med olika verktyg/maskiner och hantverkstekniker. Eleverna ritar måttsatta skisser
och diskuterar materialkunskap, form, färg och funktion samt ekonomi och miljöaspekter. Med hjälp av
olika typer av inspiration utvecklar eleverna sina egna idéer, som sedan genomförs och utvärderas.
Eleverna använder sig av modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, muntliga såväl som skriftliga. De
dokumenterar sina arbeten i en loggbok och analyserar och värderar de färdiga resultaten.

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan på ett enkelt och delvis
genomarbetat sätt formge och
framställa slöjdföremål i olika material
utifrån instruktioner. I slöjdarbetet
kan eleven använda handverktyg,
redskap och maskiner på ett säkert
och i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och
kvalitets- och miljöaspekter väljer
eleven tillvägagångssätt och ger enkla
motiveringar till sina val. Eleven kan i
slöjdarbetet bidra till att utveckla
idéer med hjälp av erbjudet
inspirationsmaterial. Dessutom kan
eleven pröva hur material och
hantverkstekniker kan kombineras
med hänsyn till föremålens form och
funktion. Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och
välja handlingsalternativ som leder
framåt.

Eleven kan på ett utvecklat och
relativt väl genomarbetat sätt formge
och framställa slöjdföremål i olika
material utifrån instruktioner och
delvis egna initiativ. I slöjdarbetet
kan eleven använda handverktyg,
redskap och maskiner på ett säkert
och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet
med slöjdarbetet och kvalitets- och
miljöaspekter väljer eleven
tillvägagångssätt och ger utvecklade
motiveringar till sina val. Eleven kan i
slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp
av erbjudet inspirationsmaterial.
Dessutom kan eleven pröva och
ompröva hur material och
hantverkstekniker kan kombineras
med hänsyn till föremålens form och
funktion. Under arbetsprocessen
formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som efter någon
bearbetning leder framåt.

Eleven kan på ett välutvecklat och
väl genomarbetat sätt formge och
framställa slöjdföremål i olika material
utifrån instruktioner och egna
initiativ. I slöjdarbetet kan eleven
använda handverktyg, redskap och
maskiner på ett säkert och
ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och
kvalitets- och miljöaspekter väljer
eleven tillvägagångssätt och ger
välutvecklade motiveringar till sina
val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla
idéer med hjälp av erbjudet
inspirationsmaterial och sådant som
eleven själv har sökt upp. Dessutom
kan eleven systematiskt pröva och
ompröva hur material och
hantverkstekniker kan kombineras
med hänsyn till föremålens form och
funktion. Under arbetsprocessen
formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som leder
framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om
arbetsprocessen med viss
användning av slöjdspecifika begrepp
och visar då på enkla samband mellan
form, funktion och kvalitet. Dessutom
tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och
för då enkla resonemang med
kopplingar till egna erfarenheter samt
trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan ge utvecklade omdömen
om arbetsprocessen med relativt god
användning av slöjdspecifika begrepp
och visar då på enkla samband mellan
form, funktion och kvalitet. Dessutom
tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och
för då utvecklade resonemang med
kopplingar till egna erfarenheter samt
trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan ge välutvecklade
omdömen om arbetsprocessen med
god användning av slöjdspecifika
begrepp och visar då på enkla
samband mellan form, funktion och
kvalitet. Dessutom tolkar eleven
slöjdföremåls uttryck och för då
välutvecklade resonemang med
kopplingar till egna erfarenheter samt
trender och traditioner i olika kulturer.
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Vallaskolan

Svenska
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
söka information från olika källor och värdera dessa.

Innehåll
Läsa och skriva
− Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
− Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
− Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på
texter.
− Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i
digitala medier.
− Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Tala, lyssna och samtala
− Att leda ett samtal.
− Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från
skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga
presentationer.
Berättande texter och sakprosa
− Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga
världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Dramatik.
− Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
Inre och yttre dialoger.
− Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
− Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och
övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har
tillkommit i.
− Utredande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och
blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
− Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier,
teaterföreställningar och webbtexter.
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Språkbruk
− Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra
anteckningar.
− Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och
begrepps nyanser och värdeladdning.
− Nya ord i språket, till exempel lånord.
− Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket
syfte man kommunicerar.
− Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
− Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och
sammanhang.
− Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och
olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter
mellan de olika språken.
− Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i
samhället.
Informationssökning och källkritik
− Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom
intervjuer.
− Hur man citerar och gör källhänvisningar.
− Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt.

Så här arbetar vi
När vi läser, skriver och diskuterar växlar vi mellan att jobba i helklass och mindre grupper. Vi
anpassar material till elevernas läs- och skrivnivå. Vi har en lärobok som vi använder som grund i
undervisningen. Den tar upp de färdigheter och områden eleverna behöver träna. Dessutom går vi
utanför läromedlet och jobbar med skönlitteratur, bibliotek och digitala medier. Vi samarbetar med
andra ämnen, där det finns arbetsområden som berör. Vi förbereder de nationella proven genom att vi
låter eleverna se och prova på gamla nationella prov. Vi genomför de nationella proven. Vi diskuterar
ansvar, studieteknik och källkritik. Åk 9 får ta del av teater som vi sedan diskuterar och bearbetar.
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Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och
sakprosatexter med flyt genom att, på
ett i huvudsak fungerande sätt, välja
och använda lässtrategier utifrån olika
texters särdrag. Genom att göra enkla
sammanfattningar av olika texters
innehåll med viss koppling till
tidsaspekter, orsakssamband och
andra texter visar eleven
grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna
erfarenheter, olika livsfrågor och
omvärldsfrågor, tolka och föra enkla
och till viss del underbyggda
resonemang om tydligt framträdande
budskap i olika verk. Eleven kan
också föra enkla resonemang om
verket med kopplingar till dess
upphovsman. Eleven drar då till viss
del underbyggda slutsatser om hur
verket har påverkats av det historiska
och kulturella sammanhang som det
har tillkommit i.

Eleven kan läsa skönlitteratur och
sakprosatexter med gott flyt genom
att, på ett ändamålsenligt sätt, välja
och använda lässtrategier utifrån olika
texters särdrag. Genom att göra
utvecklade sammanfattningar av olika
texters innehåll med relativt god
koppling till tidsaspekter,
orsakssamband och andra texter visar
eleven god läsförståelse. Dessutom
kan eleven, utifrån egna erfarenheter,
olika livsfrågor och omvärldsfrågor,
tolka och föra utvecklade och relativt
väl underbyggda resonemang om
budskap som är tydligt framträdande
och budskap som kan läsas mellan
raderna i olika verk. Eleven kan också
föra utvecklade resonemang om
verket med kopplingar till dess
upphovsman. Eleven drar då relativt
väl underbyggda slutsatser om hur
verket har påverkats av det historiska
och kulturella sammanhang som det
har tillkommit i.

Eleven kan läsa skönlitteratur och
sakprosatexter med mycket gott flyt
genom att, på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt, välja och använda
lässtrategier utifrån olika texters
särdrag. Genom att göra
välutvecklade sammanfattningar av
olika texters innehåll med god
koppling till tidsaspekter,
orsakssamband och andra texter visar
eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna
erfarenheter, olika livsfrågor och
omvärldsfrågor, tolka och föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om budskap som är
tydligt framträdande och budskap
som kan läsas mellan raderna eller
är dolda i olika verk. Eleven kan
också föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om verket
med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven drar då väl underbyggda
slutsatser om hur verket har påverkats
av det historiska och kulturella
sammanhang som det har tillkommit i.

Fortsättning nästa sida.
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Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9 forts.
slutet av årskurs 9 forts.
slutet av årskurs 9 forts.
Eleven kan skriva olika slags texter
med viss språklig variation, enkel
textbindning samt i huvudsak
fungerande anpassning till texttyp,
språkliga normer och strukturer. De
berättande texter eleven skriver
innehåller enkla gestaltande
beskrivningar och berättargrepp samt
dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information från ett
avgränsat urval av källor och för då
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla
beskrivningar och förklaringar, enkelt
ämnesrelaterat språk samt i
huvudsak fungerande struktur, citat
och källhänvisningar. Genom att
kombinera olika texttyper, estetiska
uttryck och medier så att de olika
delarna samspelar på ett i huvudsak
fungerande sätt kan eleven förstärka
och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla
omdömen om texters innehåll och
uppbyggnad och utifrån respons
bearbeta texter mot ökad tydlighet,
kvalitet och uttrycksfullhet på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter
med relativt god språklig variation,
utvecklad textbindning samt relativt
väl fungerande anpassning till texttyp,
språkliga normer och strukturer. De
berättande texter eleven skriver
innehåller utvecklade gestaltande
beskrivningar och berättargrepp samt
dramaturgi med relativt komplex
uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut
och sammanställa information från ett
relativt varierat urval av källor och för
då utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller
utvecklade beskrivningar och
förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat
språk samt relativt väl fungerande
struktur, citat och källhänvisningar.
Genom att kombinera olika texttyper,
estetiska uttryck och medier så att de
olika delarna samspelar på ett
ändamålsenligt sätt kan eleven
förstärka och levandegöra sina texters
budskap. Dessutom kan eleven ge
utvecklade omdömen om texters
innehåll och utifrån respons bearbeta
texter mot ökad tydlighet, kvalitet och
uttrycksfullhet på ett relativt väl
fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter
med god språklig variation,
välutvecklad textbindning samt väl
fungerande anpassning till texttyp,
språkliga normer och strukturer. De
berättande texter eleven skriver
innehåller välutvecklade gestaltande
beskrivningar och berättargrepp samt
dramaturgi med komplex
uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut
och sammanställa information från ett
varierat urval av källor och för då
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller
välutvecklade och nyanserade
beskrivningar och förklaringar,
välutvecklat ämnesrelaterat språk
samt väl fungerande struktur, citat och
källhänvisningar. Genom att
kombinera olika texttyper, estetiska
uttryck och medier så att de olika
delarna samspelar på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt kan
eleven förstärka och levandegöra sina
texters budskap. Dessutom kan eleven
ge välutvecklade och nyanserade
omdömen om texters innehåll och
uppbyggnad och utifrån respons
bearbeta texter mot ökad tydlighet,
kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl
fungerande sätt.

Eleven kan samtala om och diskutera
varierande ämnen genom att ställa
frågor och framföra åsikter med enkla
och till viss del underbyggda
argument på ett sätt som till viss del
för samtalen och diskussionerna
framåt. Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra enkla
muntliga redogörelser med i
huvudsak fungerande struktur och
innehåll och viss anpassning till syfte,
mottagare och sammanhang. Eleven
kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
svenska språkets historia, ursprung
och särdrag samt jämföra med
närliggande språk och beskriva tydligt
framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan samtala om och diskutera
varierande ämnen genom att ställa
frågor och framföra åsikter med
utvecklade och relativt väl
underbyggda argument på ett sätt som
för samtalen och diskussionerna
framåt. Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra utvecklade
muntliga redogörelser med relativt väl
fungerande struktur och innehåll och
relativt god anpassning till syfte,
mottagare och sammanhang. Eleven
kan föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
svenska språkets historia, ursprung
och särdrag samt jämföra med
närliggande språk och beskriva tydligt
framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan samtala om och diskutera
varierande ämnen genom att ställa
frågor och framföra åsikter med
välutvecklade och väl underbyggda
argument på ett sätt som för
samtalen och diskussionerna
framåt och fördjupar eller breddar
dem. Dessutom kan eleven förbereda
och genomföra välutvecklade
muntliga redogörelser med väl
fungerande struktur och innehåll och
god anpassning till syfte, mottagare
och sammanhang. Eleven kan föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om svenska språkets
historia, ursprung och särdrag samt
jämföra med närliggande språk och
beskriva tydligt framträdande likheter
och skillnader.
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Vallaskolan

Teknik
Åk 9
2012-08-20

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Innehåll
Tekniska lösningar
− Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
− Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, t ex. vid produktion och
distribution av elektricitet.
− Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla
förstärkare.
− Bearbetning av råvara till färdig produkt, och hantering av avfall i någon industriell process.
− Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
− Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till
lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
− Egna konstruktioner där man tillämpar principer förs styrning och reglering med hjälp av
pneumatik eller elektronik.
− Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och
begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala
modeller. Enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och
teknikutvecklingsarbete.
Teknik, människa, samhälle och miljö
− Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort
vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
− Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska
lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
− Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, t ex. i
fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
− Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och
teknikanvändning.
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Så här arbetar vi
Vi bygger eldrivna apparater.
Studiebesök hos Jämtkraft.

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven kan undersöka olika tekniska
lösningar i vardagen och med viss
användning av ämnesspecifika
begrepp beskriva hur enkelt
identifierbara delar samverkar för att
uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Dessutom för eleven enkla och till
viss del underbyggda resonemang
om likheter och skillnader mellan
några material och deras användning i
tekniska lösningar.

Eleven kan undersöka olika tekniska
lösningar i vardagen och med relativt
god användning av ämnesspecifika
begrepp beskriva hur ingående delar
samverkar för att uppnå
ändamålsenlighet och funktion.
Dessutom för eleven utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang
om likheter och skillnader mellan
några material och deras användning i
tekniska lösningar.

Eleven kan undersöka olika tekniska
lösningar i vardagen och med god
användning av ämnesspecifika
begrepp beskriva hur ingående delar
samverkar för att uppnå
ändamålsenlighet och funktion och
visar då på andra liknande
lösningar. Dessutom för eleven
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om likheter och skillnader
mellan några material och deras
användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla
teknikutvecklings- och
konstruktionsarbeten genom att
undersöka och pröva möjliga idéer till
lösningar samt utforma enkla fysiska
eller digitala modeller. Under
arbetsprocessen bidrar eleven till att
formulera och välja
handlingsalternativ som leder
framåt. Eleven gör enkla
dokumentationer av arbetet med
skisser, modeller, ritningar eller
rapporter där intentionen i arbetet till
viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla
teknikutvecklings- och
konstruktionsarbeten genom att
undersöka och pröva och ompröva
möjliga idéer till lösningar samt
utforma utvecklade fysiska eller
digitala modeller. Under
arbetsprocessen formulerar och
väljer eleven handlingsalternativ
som med någon bearbetning leder
framåt. Eleven gör utvecklade
dokumentationer av arbetet med
skisser, modeller, ritningar eller
rapporter där intentionen i arbetet är
relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla
teknikutvecklings- och
konstruktionsarbeten genom att
undersöka och systematiskt pröva
och ompröva möjliga idéer till
lösningar samt utforma välutvecklade
och genomarbetade fysiska eller
digitala modeller. Under
arbetsprocessen formulerar och
väljer eleven handlingsalternativ
som leder framåt. Eleven gör
välutvecklade dokumentationer av
arbetet med skisser, modeller,
ritningar eller rapporter där intentionen
i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang kring hur
några föremål och tekniska system i
samhället förändras över tid och visar
då på drivkrafter för
teknikutvecklingen. 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.

Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang
kring hur några föremål och tekniska
system i samhället förändras över tid
och visar då på drivkrafter för
teknikutvecklingen. 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.

Eleven kan föra välutvecklade och
väl underbyggda resonemang kring
hur några föremål och tekniska system
i samhället förändras över tid och visar
då på drivkrafter för
teknikutvecklingen. Dessutom kan
eleven föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om hur
olika val av tekniska lösningar kan få
olika konsekvenser för individ,
samhälle och miljö.
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