
ÄMNESPROV I FYSIK ÅRSKURS 9 2016/2017 DELPROV B  27

KOPIERINGSUNDERLAG 6: BEDÖMNINGSANVISNING, DELPROV B

Bedömningsanvisning — Delprov B
Kopiera och använd som protokoll vid bedömning av uppgift 17. För över resultatet till resultatsamman-
ställningen efter bedömningen av 17.

17. 

Eleven uppfyller delkraven nedan: Eleven uppfyller även delkraven nedan:

Eleven genomför undersökningen utan att äventyra 
sin egen och andras säkerhet genom att följa lärarens 
säkerhetsföreskrifter.

Eleven bestämmer potatisbitens tyngd i luft.

Eleven mäter upp en oprecis volym av vatten. Eleven mäter upp en precis volym vatten 
genom att t.ex. använda graderingen på ett 
mätglas eller en bägare.

Eleven tillsätter salt i vattnet. Eleven tillsätter en precis volym salt.

Eleven blandar saltlösningen genom att 
t.ex. röra om i kärlet.

Eleven bestämmer potatisbitens tyngd i vatten och 
saltvatten.

Eleven bestämmer tyngden när hela 
potatisbiten är i vätskan och inte vidrör 
bägarens botten.
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18a. 

Eleven redovisar potatisbitens tyngd i luft, vatten och 
saltvatten i en enkel tabell med tabellhuvud. 

Ämne Luft Vatten Saltvatten

0,67 0,04 0,01

Exempel på elevsvar:

”Potatis i luft 0,82, Potatis i vatten 0,08, 
saltvatten 0,03.”

Bedömningskommentar till exemplet:

Svaret visar inte belägg eftersom eleven inte har redovisat 
skillnaderna i en enkel tabell.
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18b.

Eleven uppger att saltvatten 
har störst lyftkraft.

Eleven uppger att saltvatten 
har störst lyftkraft 

och 

förklarar att saltvatten har 
högre densitet än vatten.

Eleven uppger att saltvatten har 
störst lyftkraft

och 

förklarar att saltvatten har 
högre densitet än vatten genom 
att beskriva att en viss volym 
saltvatten har större tyngd/
massa än motsvarande volym 
vatten.
eller 
förklarar med hjälp av 
Arkimedes princip.

Exempel på elevsvar:

”Saltvatten”
Exempel på elevsvar:

1:”Saltvatten med högre 
densitet vilket gör att det blir 
lättare att hålla potatisbiten 
uppe.” 

2:”Potatisbiten flyter lättare 
i saltvatten för att saltvatten 
har högre täthet än vatten.”

Exempel på elevsvar:

”Anledningen till att potatisens 
tyngd i saltvattnet är minst 
beror på att potatisbitens lyfts 
upp av vatten och saltvattnet 
är tätast vilket skapar större 
lyftkraft.”
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18c. 

Eleven ger förslag på en 
allmän förbättring.

Eleven ger förslag på en  
uppgiftsspecifik	förbättring.

Eleven ger förslag på en  
uppgiftsspecifik	förbättring	
och 

förklarar varför den kan ge ett 
mer tillförlitligt resultat.

Exempel på elevsvar:

”Flera mätningar i 
vätskorna”

Bedömningskommentar till 
exemplet:

Elevens förslag är allmänt 
eftersom det gäller alla 
undersökningar.

Exempel på elevsvar:

1:”Hade jag haft varmare vatten 
hade saltet löst sig.”

2:”Jag skulle haft mer vatten. 
Då skulle det bli lättare att mäta 
tyngden.”

Exempel på elevsvar:

1:”Dynamometer. En dynamo-
meter med finare gradering 
gör att det blir mer noggrann 
mätning.”

2:”Ökad salthalt hade gett 
större skillnad mellan vatten 
och saltvatten då saltvattnet fått 
högre densitet.” 


