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Bedömningsmatris delprov A  
– svenska 3 

* Vad det är som ska beskrivas framgår av respektive uppgiftsinstruktion, efter det feta verbet Beskriv.
** Vad slutsatserna eller jämförelsen ska behandla framgår av respektive uppgiftsinstruktion, efter det feta  

Dra slutsatser eller Jämför.

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

F E C A

Innehåll och 
källhantering 

Textens innehåll är till viss del 
anpassat till situationen och 
den vetenskapliga texttypen. 
Detta innebär följande:

 − Texten innehåller  
en presentation  av 
frågeställningen .

 − Texten innehåller en rimlig 
beskrivning *. Beskrivningen 
är en med viss säkerhet utförd  
sammanfattning av flera 
relevanta  källor från texthäftet.

 − Texten innehåller slutsatser**/
en jämförelse** som delvis 
bygger  på textreferaten.

 − Texten utmärks delvis av 
objektiv  saklighet.

 − Eleven tillämpar regler för  
citat- och referatteknik.

Textens innehåll är anpassat  
till situationen och den 
vetenskapliga  texttypen. Detta 
innebär följande:

 − Texten innehåller  
en presentation  av 
frågeställningen .

 − Texten innehåller en rimlig 
beskrivning*. Beskrivningen 
är en med viss säkerhet utförd  
samman fattning av flera 
relevant a källor från texthäftet. 
Beskrivningen har tydligt 
fokus på frågeställningen.

 − Slutsatserna/Jämförelsen 
presenteras i ett utvecklat 
resonemang som är klart ut-
tryckt och i huvudsak bygger 
på textreferaten .

 − Texten utmärks i huvudsak av 
objektiv saklighet.

 − Citat- och referattekniken 
fungerar  i huvudsak väl med 
t.ex. referatmarkörer.

Textens innehåll är väl 
anpassat  till situationen och 
den vetenskapliga texttypen. 
Detta innebär följande:

 − Texten innehåller  
en presentation  av 
frågeställningen .

 − Beskrivningen är en skickligt  
utförd sammanfattning  av flera 
relevanta källor från texthäftet. 
Beskrivningen har tydligt fokus på 
frågeställningen.

 − Resonemanget är väl 
utvecklat  och nyanserat samt 
bygger  tydligt i huvudsak på 
textreferaten .

 − Texten utmärks av objektiv 
saklighet.

 − Citat- och referattekniken är 
väl fungerande.

Disposition och 
sammanhang

Texten har en tydlig 
disposition  med inledning och 
avslutning samt fungerande 
textbindning. Texten är på ett 
rimligt sätt indelad i stycken.

Texten är väldisponerad 
genom  väl fungerande 
inledning , avslutning och 
textbindning samt god balans 
mellan olika delar.

Texten är väldisponerad genom  
väl fungerande inledning, 
avslutning  och textbindning 
samt god balans  mellan olika 
delar.

Språk och stil Språket följer i huvudsak 
skriftspråkets normer för 
språk riktighet. Språket är 
varierat och innehåller goda 
formuleringar. 

Stilen är till viss del anpassad  
till den vetenskapliga 
texttypen .

Språket är klart och bär upp 
elevens resonemang. 

Stilen är anpassad till den 
vetenskapliga  texttypen.

Språket är välformulerat med 
precision i ordval och uttrycks-
former. 

Stilen är väl anpassad till den 
vetenskapliga texttypen.

Helhets
bedömning

Texten är till viss 
del anpassad  till 
syfte, mottagare  och 
kommunikations situation. 
Den är ett pm om 
frågeställningen  som till 
viss del kan fylla syftet att 
informera och intressera 
kurskamraterna. 

Texten är anpassad 
till syfte, mottagare 
och kommunikations-
situation. Den är ett pm 
om frågeställningen 
som kan fylla syftet att 
informera och intressera  
kurskamraterna .

Texten är väl anpassad  
till syfte, mottagare 
och kommunikations-
situation. Den är ett pm 
om frågeställningen  som 
väl kan fylla syftet att 
informera  och intressera 
kurskamraterna .

Delprovsbetyg F E D C B A
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Bedömningsmatris delprov A  
– svenska som andraspråk 3

* Vad det är som ska beskrivas framgår av respektive uppgiftsinstruktion, efter det feta verbet Beskriv.
** Vad slutsatserna eller jämförelsen ska behandla framgår av respektive uppgiftsinstruktion, efter det feta 

Dra slutsatser eller Jämför.

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

F E C A

Innehåll och  
källhantering

Textens innehåll är till viss del 
anpassat till situationen och 
den vetenskapliga texttypen. 
Detta innebär följande:

 − Texten innehåller  
en presentation  av 
frågeställningen .

 − Texten innehåller en översiktlig 
beskrivning*. Beskrivningen 
bygger på flera källor från 
texthäftet.

 − Texten innehåller slutsatser**/
en jämförelse**  som delvis 
bygger  på textreferaten.

 − Texten utmärks delvis av 
objektiv  saklighet.

 − Eleven tillämpar regler för  
citat- och referatteknik.

Textens innehåll är anpassat  
till situationen och den veten-
skapliga texttypen. Detta 
innebär  följande:

 − Texten innehåller  
en presentation  av 
frågeställningen   .

 − Beskrivningen fångar in de 
viktigaste detaljerna och såväl 
uttalade som underförstådda 
idéer i de refererade  källorna. 
Beskrivningen har tydligt fokus 
på frågeställningen.

 − Slutsatserna/Jämförelsen 
presenteras i ett utvecklat 
resonemang som är klart ut-
tryckt och i huvudsak bygger 
på textreferaten .

 − Texten utmärks i huvudsak av 
objektiv saklighet.

 − Citat- och referattekniken 
fungerar  i huvudsak väl med 
t.ex. referatmarkörer.

Elevens beskrivning ger en 
utförlig bild av de refererade 
källorna. Beskrivningen har tydligt  
fokus på frågeställningen.

Slutsatserna/Jämförelsen 
presenteras i ett nyanserat 
resonemang.

Disposition och 
sammanhang

Texten har en tydlig 
disposition  med inledning och 
avslutning samt fungerande 
textbindning. Texten är på ett 
rimligt sätt indelad i stycken.

Texten är väldisponerad 
genom  väl fungerande 
inledning , avslutning och 
textbindning samt god balans 
mellan olika delar. 

Texten är väldisponerad genom  
väl fungerande inledning , 
avslutning  och textbindning 
samt god balans  mellan olika 
delar. 

Språk och stil Språket begränsar 
endast  i undantagsfall 
kommunikationen . 

Stilen är till viss del anpassad  
till den vetenskapliga 
texttypen .

Språket begränsar 
endast  i undan  tagsfall 
kommunikationen .

Stilen är anpassad till den 
vetenskapliga  texttypen.

Språket är välformulerat med 
precision i ordval och uttrycks-
former. Språket begränsar inte 
kommunikationen.

Helhets
bedömning

Texten är till viss del 
anpassad  till syfte , 
mottagare  och 
kommunikations situation. 
Den är ett pm om 
frågeställningen  som till 
viss del kan fylla syftet att 
informera  och intressera  
kurs kamraterna. 

Texten är anpassad  
till syfte, mottagare 
och kommunika tions-
situation. Den är ett pm 
om fråge ställningen 
som kan fylla syftet att 
informera  och intressera  
kurskamraterna .

Texten är ett utförligt, 
nyanserat  och välformulerat 
pm om fråge ställningen.

Delprovsbetyg F E D C B A
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