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BIOLOGI 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i biologi. 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för 
bedömningen i 
läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Biologisk kunskap och förståelse 

M1 hjälpa eleven att 
förstå grundstrukturen i 
ekosystemet och hur det 
fungerar samt att jämföra 
olika ekosystem och 
identifiera arter 

I1–I4, I6 Uppfattning om 
grundstrukturen i 
ekosystemet och hur 
det fungerar 

 
 

Eleven kan ge exempel på 
element i skogsekosystemet, 
identifierar olika ekosystem 
och kan namnge några arter i 
skogens näringskedja. 
Eleven vet att skogarna är 
viktiga för organismerna och 
människan och känner till 
några exempel på hållbar 
användning av skogarna. 
 

Eleven kan beskriva 
grundstrukturen i 
skogsekosystemet och hur det 
fungerar. Eleven identifierar 
olika ekosystem och arter i 
deras näringsväv.  
Eleven kan beskriva 
mångfaldens betydelse för 
ekosystemens funktion och 
reflektera över betydelsen av 
hållbar användning av 
skogarna för organismerna 
och människan. 

Eleven kan med hjälp av 
artexempel förklara 
grundstrukturen i 
skogsekosystemet och hur det 
fungerar. Eleven identifierar och 
jämför olika ekosystem och 
inbördes förhållanden mellan 
arterna i dem. 
Eleven förstår och kan motivera 
mångfaldens betydelse för 
ekosystemens funktion och 
bedöma betydelsen av hållbar 
användning av skogarna för 
organismerna och människan. 

M2 hjälpa eleven att 
beskriva organismers 
struktur och 
livsfunktioner samt att 
förstå 
organismsamhällets 
struktur 

I1– I5 Uppfattning om 
organismsamhällets 
struktur samt 
organismers struktur 
och livsfunktioner 
 

Eleven känner till några 
principer för klassificering 
inom organismsamhället, kan 
identifiera och beskriva 
organismers struktur och 
livsfunktioner. 
Eleven kan i stora drag 
jämföra släktskapet mellan 
olika organismgrupper 
utgående från deras 
strukturella och funktionella 
anpassning samt känna igen 
och klassificera de vanligaste 
grupperna av organismer.  

Eleven kan beskriva 
principerna för klassificering 
inom organismsamhället, kan 
benämna organismers 
struktur och beskriva deras 
livsfunktioner. 
Eleven kan jämföra 
släktskapet mellan olika 
organismgrupper utgående 
från deras strukturella och 
funktionella anpassning samt 
känna igen, klassificera och 
jämföra grupper av 
organismer. 

Eleven känner till och förstår 
systemet för klassificering inom 
organismsamhället, kan benämna 
och beskriva organismers struktur 
samt förstår deras livsfunktioner.  
Eleven kan på ett genomtänkt sätt 
förklara hur man kan fastställa 
släktskapet mellan olika 
organismer och kan klassificera 
och jämföra organismgrupper på 
många olika sätt. 
 
 
 



2 
 
M3 handleda eleven att 
undersöka hur 
organismer anpassar sig 
till olika livsmiljöer och att 
förstå vilken betydelse 
olika livsmiljöer har för 
naturens mångfald 

I1–I4, I6 Uppfattning om 
organismers 
anpassningsförmåga och 
livsmiljöernas mångfald  

Eleven kan göra observationer 
i närmiljön och identifierar 
några typiska organismer. 
Eleven vet i hurdana 
livsmiljöer olika organismer 
lever och vad som avses med 
naturens mångfald. 
 

Eleven kan göra observationer 
om arters förekomst och kan 
beskriva deras anpassning till 
olika livsmiljöer. Eleven 
identifierar typiska organismer 
i närmiljön och förstår deras 
betydelse för naturens 
mångfald. 
 

Eleven kan göra observationer och 
beskriva arters förekomst och 
anpassning till olika livsmiljöer 
samt identifierar mångsidigt 
organismer i närmiljön och förstår 
deras betydelse för naturens 
mångfald. 

M4 hjälpa eleven att 
förstå grundprinciperna 
för ärftlighet och 
evolution 

I1, I4, I5 Förmåga att uppfatta 
grundprinciperna för 
ärftlighet och evolution 
  
 

Eleven vet att arvsmassan och 
miljön tillsammans påverkar 
organismernas 
individutveckling och 
evolution.  
Eleven vet att livet på jorden 
har utvecklats till sin 
nuvarande form under en lång 
tidsperiod som ett resultat av 
evolution. 

Eleven förstår och kan 
beskriva arvsmassans och 
miljöns påverkan i 
organismernas 
individutveckling. 
Eleven kan beskriva hur livet 
och naturens mångfald har 
utvecklats som ett resultat av 
evolution. 
 

Eleven kan förklara och på olika 
sätt motivera arvsmassans och 
miljöns påverkan i organismernas 
individutveckling och evolution.  
Eleven kan med hjälp av exempel 
förklara hur evolutionens 
mekanismer fungerar. 
 

M5 hjälpa eleven att 
förstå människans 
utveckling och kroppens 
grundläggande funktioner 

I5 Uppfattning om 
människokroppens 
uppbyggnad och hur 
den fungerar 

Eleven kan i stora drag 
beskriva människokroppens 
grundläggande uppbyggnad 
och livsfunktioner och känner 
till några huvudprinciper för 
människans tillväxt och 
utveckling.  
 

Eleven kan beskriva 
människokroppens 
grundläggande uppbyggnad 
och livsfunktioner och 
redogöra för 
huvudprinciperna för 
människans tillväxt och 
utveckling. 

Eleven kan mångsidigt beskriva 
människokroppens grundläggande 
uppbyggnad och livsfunktioner och 
samband mellan dem samt kan 
förklara människans tillväxt och 
utveckling. 
 

M6 vägleda eleven att 
bedöma förändringar i 
naturen och människans 
påverkan på miljön samt 
att förstå betydelsen av 
ekosystemtjänster 

I6 Förmåga att observera 
förändringar i naturen 

Eleven kan under handledning 
göra observationer och delta i 
mindre undersökningar av 
mänsklig påverkan i livsmiljön. 
Eleven kan beskriva några 
ekologiska grunder för en 
hållbar livsstil och känner till 
allemansrätten. 
 

Eleven kan i sin egen närmiljö 
göra observationer och 
mindre undersökningar av 
naturliga förändringar och 
förändringar som orsakats av 
människan i naturmiljön.  
Eleven förstår att jordens 
naturresurser är begränsade, 
förstår betydelsen av 
ekosystemtjänster och känner 
till grunderna för en hållbar 

Eleven kan observera, analysera 
samt självständigt och mångsidigt 
bedöma naturliga förändringar och 
förändringar som orsakats av 
människan i livsmiljön. Eleven kan 
reflektera över jordens 
begränsade naturresurser och 
betydelsen av ekosystemtjänster, 
känner till allemansrätten och vilka 
skyldigheter den innebär och 
bedömer betydelsen av hållbar 
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livsstil samt allemansrätten 
och vilka skyldigheter den 
innebär. 

utveckling för livets och 
människans framtid. 

Biologiska färdigheter 

M7 hjälpa eleven att 
utveckla 
naturvetenskapligt 
tänkande och att förstå 
samband mellan orsak 
och verkan 

I1–I6 Förmåga att tänka 
naturvetenskapligt 

Eleven kan ställa frågor om 
naturen och naturfenomen, 
känner till de viktigaste 
biologiska begreppen och 
några biologiska 
undersöknings- och 
informationssökningsmetoder. 
Eleven presenterar enkla 
naturvetenskapliga 
uppfattningar och slutsatser. 

Eleven kan ställa förnuftiga 
frågor om naturen och 
naturfenomen, använda 
grundläggande biologiska 
begrepp och undersöknings- 
och 
informationssökningsmetoder. 
Eleven kan presentera 
välgrundade 
naturvetenskapliga 
uppfattningar och slutsatser. 

Eleven kan självständigt ställa 
frågor som förutsätter tillämpning 
av biologisk kunskap samt 
använder biologiska begrepp och 
undersöknings- och 
informationssökningsmetoder på 
ett ändamålsenligt sätt. 
Eleven kan presentera och 
bedöma naturvetenskapliga 
uppfattningar och slutsatser. 

M8 handleda eleven att 
använda utrustning som 
behövs vid biologisk 
undersökning samt 
informations- och 
kommunikationsteknik 

I1–I5 Förmåga att använda 
teknik samt utrustning 
som behövs vid 
biologisk undersökning 
 
 

Eleven kan med hjälp av 
handledning och stöd arbeta 
tryggt i laboratorium och i fält. 
Eleven kan använda utrustning 
som behövs vid biologisk 
undersökning och i viss mån 
dra nytta av informations- och 
kommunikationsteknik. 

Eleven kan arbeta tryggt och 
målinriktat i laboratorium och 
i fält. Eleven kan använda 
utrustning som behövs vid 
biologisk undersökning samt 
informations- och 
kommunikationsteknik på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Eleven kan arbeta tryggt och 
målinriktat i laboratorium och i fält 
samt planera en mindre 
undersökning som förutsätter 
användning av teknik samt 
utrustning som behövs vid 
biologisk undersökning. 
 

M9 vägleda eleven att 
sammanställa en samling 
organismer och att odla 
växter för att förstå 
biologiska fenomen 
 

 

I1–I4, I6 Förmåga att samla 
organismer och odla 
växter experimentellt 

Eleven kan under handledning 
sammanställa ett traditionellt 
eller digitalt herbarium som 
innehåller några arter, eller en 
annan digital samling av 
organismer. 
Eleven deltar under 
handledning i experimentell 
odling av växter. 
 
 

Eleven kan enligt anvisningar 
sammanställa ett traditionellt 
eller digitalt herbarium eller 
en annan digital samling av 
organismer.  
Eleven genomför ett 
odlingsexperiment under 
handledning.  
 
 

Eleven kan enligt anvisningar 
sammanställa ett traditionellt eller 
digitalt herbarium eller en annan 
digital samling av organismer och 
kan beskriva vilken betydelse 
livsmiljön har för de organismer 
eleven samlat. 
Eleven tillämpar biologiska 
kunskaper och färdigheter vid 
planeringen och genomförandet 
av experimentell odling av växter. 

M10 handleda eleven att 
genomföra 
undersökningar både i 
och utanför skolan 

I1–I6 Förmåga att genomföra 
en biologisk 
undersökning 

Eleven observerar och 
registrerar under handledning 
information i laboratorium 
och i fält. 

Eleven kan observera och 
registrera den information 
som hen införskaffat i 
laboratorium och i fält.  

Eleven kan observera och noggrant 
registrera information i 
laboratorium och i fält samt dra 
slutsatser utgående från 
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Eleven deltar under 
handledning i en småskalig 
undersökning och 
rapporteringen om den. 
 

Eleven kan ställa upp 
hypoteser, under handledning 
göra en småskalig biologisk 
undersökning och rapportera 
om resultaten. 
 

informationen. 
Eleven genomför en småskalig 
undersökning som förutsätter 
förmåga att analysera och 
tillämpa, rapporterar på ett 
åskådligt sätt om resultaten samt 
drar slutsatser utifrån resultaten. 

M11 uppmuntra eleven 
att tillämpa kunskaper 
och färdigheter i biologi i 
sitt eget liv samt i 
samhällsdebatten och -
beslutsfattandet 

I6 Förmåga att tillämpa 
biologiska kunskaper 
och färdigheter i 
vardagen 

Eleven kan ge några exempel 
på biologiska kunskaper och 
färdigheter som kan utnyttjas i 
vardagen och i samhället. 
Eleven deltar under 
handledning i projekt som 
värnar om närmiljön. 

Eleven kan beskriva hur 
biologiska kunskaper och 
färdigheter kan utnyttjas i 
vardagen och i samhället samt 
motivera sina åsikter med 
hjälp av sina kunskaper i 
biologi. 
Eleven deltar i projekt som 
värnar om närmiljön genom 
att delta i genomförandet och 
rapporteringen. 

Eleven kan tillämpa biologiska 
kunskaper och färdigheter i sin 
egen vardag och i samhället samt 
kan motivera och kritiskt bedöma 
olika åsikter med hjälp av sina 
kunskaper i biologi. 
Eleven deltar i projekt som värnar 
om närmiljön genom att delta i 
planeringen, genomförandet och 
rapporteringen. 

Attityder och värderingar 

M12 inspirera eleven att 
fördjupa sitt intresse för 
naturen och 
naturfenomen samt 
stärka elevens förhållande 
till naturen och hens 
miljömedvetenhet 

I1–I6 Uppfattning om 
betydelsen av 
miljömedvetenhet och 
människans förhållande 
till naturen 

Eleven kan ge exempel på hur 
man kan agera på ett hållbart 
sätt i naturen. 
 
 

Eleven kan med hjälp av 
exempel motivera hur man 
agerar på ett hållbart sätt i 
naturen för att bevara 
naturens mångfald. 
 
 

Eleven kan med hjälp av 
mångsidiga exempel förklara och 
motivera hur man agerar på ett 
hållbart sätt i naturen för att 
bevara naturens mångfald. 
 

M13 vägleda eleven att 
göra etiskt motiverade val 

I6 Förmåga att reflektera 
över etiska frågor  

Eleven kan beskriva samband 
mellan biologiska kunskaper 
och färdigheter och 
ansvarsfrågor i anknytning till 
människa och miljö samt 
reflektera kring etiskt hållbara 
val.  
 

Eleven kan utnyttja biologiska 
kunskaper och färdigheter för 
att bedöma ansvarsfrågor i 
anknytning till människa och 
miljö och kan ange 
motiveringar för etiskt 
hållbara val. 

Eleven kan mångsidigt utnyttja 
biologiska kunskaper och 
färdigheter för att bedöma 
ansvarsfrågor i anknytning till 
människa och miljö och kan ange 
förnuftiga motiveringar för etiskt 
hållbara val. 
 

M14 inspirera eleven att 
påverka och bygga en 
hållbar framtid 

I6 Kunskaper och 
färdigheter i att bygga 
en hållbar framtid 

Eleven kan ge exempel på hur 
man kan agera för att bygga 
en hållbar framtid. 
 

Eleven kan beskriva hur man 
agerar för att bygga en hållbar 
framtid. 

Eleven kan beskriva hur man 
agerar för att bygga en hållbar 
framtid. 
Eleven kan reflektera över olika 



5 
 

möjligheter att bygga en hållbar 
framtid. 

 


