
Matris för det formativa samtalet
Matrisen är en konkretisering av olika bedömningsaspekter inom kunskapskraven. 
Den hjälper dina elever att vara mer delaktiga i diskussionerna kring den egna  
kunskapsutvecklingen. Med hjälp av matrisen blir det lättare för dina elever att  
få ut mer av det formativa samtalet.

KOM IHÅG! 
Kom ihåg att erbjuda dina elever tillfällen att visa sina kunskaper både muntligt  
och skriftligt. Du kan t.ex. varva din examinationsform. Vid muntliga examinationer 
bör eleverna dock bedömas enskilt.

Matrisen är uppdelad i följande bedömningsaspekter 
Läsförståelse – Eleven ska kunna sammanfatta texter med relevanta kopplingar  
till tidsaspekter och orsakssamband.

Resonemang kring budskap – Eleven ska kunna tolka och föra resonemang  
om budskap i texter utifrån egna erfarenheter, livs- och omvärldsfrågor.

Resonemang kring kopplingar mellan verk, upphovsman och epok – Eleven  
ska kunna uppfatta och resonera kring hur man i verket kan se kopplingar till  
upphovsmannen och den samtid som hen levde i (både historiskt och kulturellt).

Varje bedömningsaspekt har fått en egen del eftersom man inte alltid jobbar 
med samtliga ovanstående kunskapskrav vid ett och samma tillfälle.  
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Bedömningsmatris – läsförståelse,     
reflektion och analys 
Svenska för dig – Litteraturhistoria

Elev: _______________________________________________________________

Bedömningsaspekt – Läsförståelse

Eleven gör …  enkla samman-
fattningar av textens 
(verkets) innehåll.

 utvecklade samman-
fattningar av textens 
(verkets) innehåll.

 väl utvecklade  
sammanfattningar av 
textens (verkets) innehåll.

Elevens sammanfatt-
ningar har …

viss koppling till: relativt god koppling 
till:

god koppling till:

 tidsaspekter.  tidsaspekter.  tidsaspekter.

 orsakssamband.  orsakssamband.  orsakssamband.

 andra texter.  andra texter.  andra texter.

Eleven visar därmed …  grundläggande 
läsförståelse.

 god läsförståelse.  mycket god  
läsförståelse.

Bedömningsaspekt – Resonemang kring budskap

Eleven kan utläsa …  budskap som är 
tydligt framträdande.

 budskap som är 
tydligt framträdande 
och budskap som kan 
läsas mellan raderna.

 budskap som är 
tydligt framträdande 
och budskap som kan 
läsas mellan raderna 
eller är dolda.

Elevens resonemang 
kring budskap, i  
förhållande till egna 
erfarenheter, olika  
livs- och omvärlds- 
frågor är …

 enkla och till viss 
del underbyggda. 
(Eleven tolkar genom 
enkla jämförelser  
med sin samtid och 
erfarenhet, t.ex. jämför 
barnhemsskildringar 
i äldre litteratur med 
dagens barnomsorg 
och uppmärksammar 
likheter och skillnader.)

 utvecklade och  
relativt väl underbyggda. 
(Eleven tolkar och drar 
slutsatser utifrån  
jämförelser med sin 
samtid och erfarenhet, 
t.ex. resonerar kring 
hur likheter och  
skillnader i barnhems- 
situation märks i  
samhället och speglas  
i litteraturen.)

 välutvecklade och 
väl underbyggda. 
(Eleven tolkar och drar 
slutsatser utifrån jäm-
förelser med sin samtid 
och erfarenhet, t.ex. gör  
relevanta iakttagelser 
om hur likheter och  
skillnader i barn-
hemssituation märks i 
samhället och speglas 
i litteraturen samt drar 
slutsatser som sätter 
detta i ett större per-
spektiv (omvärlden).)
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Bedömningsaspekt – Resonemang kring verk och upphovsman
Eleven kan
uppfatta …  enstaka tydligt 

framträdande drag 
som är karakteristiska 
för författaren.  

 tydligt framträdande 
drag som är  
karakteristiska för  
författaren och förstå 
hur dessa speglar  
författarens samtid.

 tydligt framträdande 
drag som är  
karakteristiska för 
författaren och som 
speglar dennes samtid 
samt se paralleller till 
andra tiders verk och 
deras tidstypiska drag. 

Elevens resonemang 
är …  enkla och till viss 

del underbyggda. 
 utvecklade och  

relativt väl underbyggda.
 välutvecklade och 

väl underbyggda. 

Bedömningsaspekt – Resonemang kring verk och epok
Eleven kan utläsa …  hur något histo-

riskt skeende (t.ex. ett 
krig eller en politisk 
strömning) påverkar 
tonen i texten.

 hur historiska  
skeenden (t.ex.  
kopplingen mellan  
ett krig och en politisk 
strömning) påverkar 
tonen i texten.

 och resonera kring 
hur historiska skeen-
den påverkar tonen i 
ett verk och hur verket 
i sin tur påverkar 
samhället (t.ex. har 
sociala medier lett till 
att talspråk och slang 
idag är mer accepte-
rat i skrift än tidigare).

Eleven kan uppfatta …  något litterärt  
drag som är typiskt 
för epoken (t.ex.  
naturalismens  
detaljnära skildringar 
eller typiska ordval).

 hur litterära drag 
som är typiska för 
epoken speglar  
samhället och tiden 
(t.ex. hur litterära 
drag i renässans- 
litteraturen visar att 
man ville återskapa 
det antika arvet). 

 hur litterära drag 
som är typiska för 
epoken speglar  
samhället och tiden 
samt se paralleller  
till andra tiders verk 
och deras (för tiden  
typiska) litterära drag.

Elevens resonemang 
kring de tidstypiska 
dragen är …

 enkla och till viss 
del underbyggda.

 utvecklade och 
relativt väl  
underbyggda.

 välutvecklade och 
väl underbyggda.
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