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Bedömningsmatris Moderna Språk     

Aspekter Betyg F – ej godkänd 
 

Betyg E 
 

 Betyg C 
 

 Betyg A 
 

Tala 
 
 

Formulerar sig ännu inte så att 
det som sägs blir begripligt. 
Brister i formuleringar och uttal 
gör budskapet svårt att förstå. 
 

Formulerar sig enkelt och begripligt 
med fraser och meningar. Har ett 
begripligt uttal. Kan bearbeta och 
göra enstaka enkla förbättringar av 
den egna framställningen. 

Formulerar sig enkelt, relativt tydligt 
och till viss del sammanhängande. 
Har ett relativt tydligt uttal. Kan 
bearbeta och göra enkla förbättringar 
av den egna framställningen.   

Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande. Har ett tydligt 
uttal och visst flyt i språket. Kan bearbeta 
och göra enkla förbättringar av den egna 
framställningen. 

Samtala 
 

Uttrycker sig med lösryckta ord. 
Inget sammanhang framgår. 
Saknar strategier för att samtalet 
ska fungera. 
 

Uttrycker sig med ett enkelt och 
begripligt språk. Väljer och använder 
någon strategi som löser problem i 
och förbättrar samtalet. 

Uttrycker sig med ett enkelt och 
relativt tydligt språk. Väljer och 
använder några olika strategier som 
löser problem i och förbättrar 
samtalet. 

Uttrycker sig med ett enkelt och relativt 
tydligt språk. Anpassar i någon mån 
samtalet till syfte, mottagare och situation. 
Väljer och använder flera olika strategier 
som löser problem i och förbättrar samtalet. 
 

Lyssna 
 

Förstår delar av talat språk men 
kan ännu inte tillgodogöra sig 
sammanhanget. 

Förstår det mest väsentliga av 
innehållet i tydligt talat, enkelt språk i 
lugnt tempo. Visar sin förståelse 
genom att i enkel form redogöra för 
och kommentera innehållet. 
 

Förstår det huvudsakliga innehållet i 
tydligt talat, enkelt språk i lugnt 
tempo. Visar sin förståelse genom att 
i enkel form redogöra för och 
kommentera innehåll och detaljer. 
 

Förstår helheten och uppfattar väsentliga 
detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt 
tempo. Visar sin förståelse genom att 
översiktligt redogöra för och kommentera 
innehåll och detaljer. 
 

Läsa 
 

Läser delar av enkla texter. 
Förstår lösryckta ord men kan 
ännu inte tillgodogöra sig 
sammanhanget. 

Förstår det mest väsentliga av 
innehållet i enkla texter om vardagliga 
och välbekanta ämnen. Visar sin 
förståelse genom att i enkel form 
redogöra för och kommentera 
innehållet. 
 

Förstår det huvudsakliga innehållet 
och uppfattar detaljer i enkla texter 
om vardagliga och välbekanta 
ämnen. Visar sin förståelse genom att 
i enkel form redogöra för och 
kommentera innehåll och detaljer. 
 

Förstår helheten och uppfattar väsentliga 
detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. 
Visar sin förståelse genom att översiktligt 
redogöra för och kommentera innehåll och 
detaljer. 
 

Skriva 
 

Formulerar sig ännu inte så att 
det som skrivs blir begripligt. 
Brister i formuleringar och språk 
gör budskapet svårt att förstå. 
Saknar strategier för att texten 
ska fungera. 
 
 

Formulerar sig enkelt och begripligt 
med fraser och meningar. Har ett 
enkelt, begripligt språk. Väljer och 
använder någon strategi som löser 
problem i och förbättrar textens 
budskap. 
 

Formulerar sig enkelt, relativt tydligt 
och till viss del sammanhängande. 
Har ett enkelt, relativt tydligt språk. 
Väljer och använder några olika 
strategier som löser problem i och 
förbättrar textens budskap. 

Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande. Har ett enkelt, 
relativt tydligt språk.  Anpassar i någon mån 
texten till syfte, mottagare och situation. 
Väljer och använder flera olika strategier 
som löser problem i och förbättrar textens 
budskap. 

  


