
Bedömningsmatris för faktaarbete


Elev

Datum

Presentation om 

Samlad bedömning/betyg

Förmåga E C A

Hur du visar dina 
kunskaper.

Du ger exempel på och 
beskriver olika enskilda 
delar

Du förklarar delarna och 
hur de hänger ihop och 
bildar sammanhang

Du dra från exempel och 
sammanhang slutsatser 
som går att föra över på 
andra sammanhang 
(generaliserar)

Hur du använder 
begrepp, modeller och 
teorier.

Du använder ibland 
begrepp, modeller och 
teorier (vardagsspråk)

Du använder alltid 
begrepp, modeller och 
teorier på rätt sätt och i 
rätt sammanhang 
(ämnesspecifikt språk)

Hur du resonerar. Enklare resonemang 
med viss faktagrund.

Visas genom:

- något perspektiv, 
- ofullständiga 

resonemangskedjor,  
- viss obalans mellan 

detaljer och helhet.

Utvecklande 
resonemang med tydlig 
faktagrund.

Visas genom:

- Flera olika perspektiv 
- Längre 

resonemangskedor 
- Balans mellan detaljer 

och helhet.

Vilka samband du visar. Enkla samband som är 
lätta att peka ut och som 
kan beskrivas i något 
led.

Komplexa samband som 
blir tydliga först genom 
att du beskriver 
sambandet i flera led.



Informationshantering 


Förmåga E C A

Hur du granskar och 
resonerar kring dina 
källors trovärdighet.

- Källan granskas bara 
ur något/ några få 
perspektiv.


- Slutsatsen om källan 
presenteras genom att 
endast kortfattat 
redovisa de fakta du 
fick fram vid 
granskningen

- Källan granskas ur alla 
relevanta perspektiv.


- Du värderar de olika 
perspektiven.


- Du för ett tydligt 
resonemang om de 
fakta du fick fram vid 
granskningen som 
leder fram till en 
genomtänkt slutsats 
om källan.

Hur du använder 
informationen i din 
redovisning.

Delar av redovisningen 
fungerar och bidrar, men 
helheten är inte helt 
tydlig.

Redovisningen som 
helhet fungerar, men 
vissa viktiga delar 
saknas eller bidrar inte 
till helheten.

Redovisningen som 
helhet fungerar väl. Alla 
viktiga delar är med och 
bidrar tydligt till 
helheten.

Hur du anpassar 
redovisningen till syfte 
och målgrupp.

Redovisningen är till viss 
del anpassad till syfte 
och målgrupp. Du visar 
det genom att: 

- Du använder något 

stildrag i arbetet 
- Du tar hänsyn till 

målgruppens 
förförståelse i arbetet.

Arbetet är väl anpassat 
till syfte och målgrupp. 
Det visas genom att:

- Du använder 

genomgående typiska 
stildrag i 
redovisningen 

- Du bemöter frågor och 
kan förklara så att 
frågeställaren förstår.


