Bedömningsmatris Biologi, Hjärnan och nervsystemet
Resonemang och begrepp
NAMN:
Förmåga
Använda
kunskaper för
att
kommunicera
(hur du har stöd
i fakta när du
motiverar)

KLASS:
E
Enkla och till viss del
underbyggda
resonemang
(väljer svarsalternativ)

Till viss del för
diskussionen framåt

(kvaliteten på
dina inlägg och
reflektioner)

Ex: ”Jag tror att det
är så här…”

Använda
biologins
begrepp för att
förklara

Enkla motiveringar
(egna enkla ord)

A




För diskussionen framåt



Ex: ”Menar du att…?”
”Varför tror du att ...?”

Utvecklade motiveringar
(blandar egna ord med
natuvetenskapliga)

Ex: ”Det är ett en sån
där, den har runda
myelinsaker på sig,
det är bara axon som
har såna.”

Nästa gång ska jag göra såhär för att förbättra mig:



Ex: ”Det är ett axon
eftersom den har
myelinskidor vilket bara
axon har. Den är kopplad
till dendriter, som bara
kan leda impulser in till
cellen, därför måste det
vara ett axon, som bara
leder impulser utåt.”

(ställer frågor och följdfrågor
till andra för att de ska
förklara mer)



Välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
(väljer svarsalternativ och
motiverar med rätt fakta)

Ex: ”Det är ett axon för
den ser likadan ut
som på bilden, den har
såna där runda bitar
på sig, då måste det
vara ett axon.”

(delger sitt förslag)

Ex:”Jag tror att det är
en sån där för att
den har runda grejer
på sig som på bilden
där.”

Utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang
(väljer svarsalternativ och
motiverar varför)

Ex: ”jag tror att det
är axon, jag minns
att de ser ut sådär.”

Använda
kunskaper för
att
kommunicera

(hur mycket du
använder
biologins ord och
begrepp)

C


För diskussionen framåt
och fördjupar eller breddar
den.
(tillför ytterligare fakta eller nya
perspektiv till diskussionen)



Ex: ”Men å andra sidan
är det ju så här…, då
borde det bli så här…, vad
tror du om det?”


Välutvecklade motiveringar
(naturvetenskapliga ord)

Ex: ”Det är ett axon
eftersom den har
myelinskidor vilket bara
axon har. Den är kopplad
till dendriter, som bara
kan leda impulser in till
cellen, därför måste det
vara ett axon, som bara
leder impulser utåt.”

Datum



