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GLOBAL BEDÖMNING E C A

Syfte och genre  

Innehåll och omfång  

Begriplighet och flyt 

• Texten är funktionell i förhållande till syfte och är 
skriven med viss anpassning till situation och mot-
tagare.

• Innehållet är relevant och tillräckligt omfångsrikt.
• Texten är sammanhängande, begriplig och har ett 

visst flyt.

• Texten är innehållsligt och språkligt anspassad 
till situation och mottagare och har ett relativt 
gott flyt.

• Texten är innehållsligt och språkligt väl anpassad 
till situation och mottagare och har ett gott flyt.

ANALYTISK BEDÖMNING

Textstruktur • Texten har en, för syftet, i huvudsak fungerande 
struktur och textbindning.

• Texten har en, för syftet, relativt väl fungerande 
struktur och en varierad och fungerande text- 
bindning.

• Texten har en, för syftet, väl fungerande struk-
tur och en varierad och väl fungerande text-
bindning.

Språklig variation  
och säkerhet

• Eleven formulerar sig någorlunda idiomatiskt med 
viss anpassning till situation och mottagare. 

• Eleven visar viss precision och viss variation i ordval.
• Eleven använder med viss variation och viss säkerhet 

såväl grundläggande som mer avancerade grammatis-
ka strukturer.

• Eleven formulerar sig till stor del idiomatiskt och 
med anpassning till situation och mottagare.

• Eleven visar förhållandevis god precision och för-
hållandevis god variation i ordval och använder 
med förhållandevis god variation och relativt god 
säkerhet såväl grundläggande som mer avancerade 
grammatiska strukturer.

• Eleven formulerar sig idiomatiskt och med god 
anpassning till situation och mottagare.

• Eleven visar god precision och god variation i 
ordval och använder med god variation och god 
säkerhet såväl grundläggande som mer avance-
rade grammatiska strukturer.

Skriftspråksnormer • Eleven följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING E D C B A

F: Texten är inte funktionell i förhållande till syfte, situation och mottagare och/eller har språkliga begränsningar som gör att texten inte når kraven för E.

Matris för bedömning av skriftlig färdighet, kurs D




