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Diskussionsmaterial för lärare och elever 
Den som bedömer ditt anförande får en matris att använda. Matrisen är en sorts tabell som beskriver vad 
som krävs för de olika betygen. Krav på nivån eller nivåerna under ingår alltid i den högre nivån.  

Bedömningsmatris delprov A – elevversion
svenska som andraspråk 1

Aspekter F E C A

Innehåll Eleven presenterar en aspekt 
av temat I andras ögon.

Eleven uttrycker någon 
egen tanke om sitt ämne, 
t.ex. en värdering, en egen 
åsikt eller en egen erfarenhet.

Innehållet är tydligt anpassat 
till temat. 

Innehållet är väl utvecklat 
med både en huvudtanke 
och exempel.

Eleven lyfter effektivt fram 
huvudtanken i anförandet, 
vilket innebär att innehållet 
har ett tydligt fokus.

Disposition och 
sammanhang

Anförandet är samman
hängande och lätt att följa. 

Anförandet är någorlunda  
anpassat till det givna 
tidsomfånget om 4 minuter 
(dvs. ca 3 min. eller mer).

Anförandet har en tydlig 
struktur med utbyggd samt 
passande inledning och  
avslutning. 

Anförandet är anpassat till 
det givna tidsomfånget om  
4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).

Anförandet har en tydlig struktur 
med utbyggd samt passande in
ledning och avslutning.* 

Anförandet är anpassat till det 
givna tidsomfånget om  
4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).*

Språk Kommunikationen hindras 
inte av språket annat än i 
undantagsfall. 

Ordförrådet, uttalet och den 
gram matiska behärskningen 
är oftast tillräckligt goda för 
att anförandets innehåll ska 
nå fram till åhörarna.

Kommunikationen fungerar, 
dvs. den hindras inte av 
språket som är tydligt och 
klart.

Kommunikationen fungerar 
väl. Språket är uttrycksfullt.

Framförande Framförandet är sådant att 
informationen i stort sett 
når fram.

Eleven använder någon  
strategi som ökar publik
kontakten, t.ex. ögonkontakt, 
pausering, presentations 
tekniskt hjälpmedel eller 
gester.

Eleven använder olika slags 
strategier som ökar publik
kontakten.

Helhets-
bedömning 

Eleven följer instruktion en 
och håller ett begripligt, in
formativt anförande inom 
valt tema. Anförandet är 
till viss del anpassat till 
kommunikations situa
tionens syfte och mot
tagare, och utgör därmed 
ett acceptabelt bidrag till 
klassens temabearbetning.

Elevens anförande är 
genomarbetat. Det är 
ett gott bidrag till klas
sens temabearbetning.

Elevens anförande är 
skickligt uppbyggt och 
framfört. Anförandet är 
till stor del anpassat till 
kommunikationssitua
tionens syfte och mot
tagare och utgör ett ut
märkt bidrag till klassens 
temabearbetning.

* Mindre typsnitt anger att kravet är en upprepning från närmast lägre nivå. 


