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Examensmålen i fokus

Matris för formativ återkoppling på gymnasiearbetet

Elev:      Klass: 

Arbetets namn: 

Återkoppling given av (elevens/lärarens namn och signatur):

Från examensmålen för naturvetenskapsprogrammet
”Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det 
naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven for-
mulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår 
från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig 
rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt 
arbete muntligt samt ge återkoppling på andra gymnasiearbeten.”

Mål för självvärdering, kamratrespons och lärarbedömning
Nedanstående punkter utgår från Skolverkets kommentarmaterial till Gy2011 Gymnasieskola 
2011, sid. 250-251 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597

Produkt
I ditt gymnasiearbete visar du Ej påbör-

jat 
Påbör-
jat

Näs-
tan 
klart

Upp-
fyllt

Kommen-
tarer

att din frågeställ-
ning

är avgränsad

belyses ur olika 
perspektiv

att du använder relevanta begrepp, 
teorier och modeller för att hantera 
frågeställningen 

lämplig teknik och 
metod för 

bearbetning och 
analys av informa-
tion och data

kunskaper om 
relevanta källor 
genom att

kritiskt värdera val-
da källors relevans 
och trovärdighet 

i din analys förhål-
la dig självständigt 
till dina källor

att du värderar  dina resultat

din arbetsmetod

att du drar relevanta slutsatser

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597


Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

2

Examensmålen i fokus

   
      
Redovisning
I ditt gymnasiearbete visar du Ej påbör-

jat 
Påbör-
jat

Näs-
tan 
klart

Upp-
fyllt

Kommen-
tarer

att din skriftliga 
rapport uppfyl-
ler grundläggan-
de krav på

språkriktighet

formell struktur

att du sammanfattar resultatet kort 
skriftligt på engelska med lämpligt 
språk
att du sammanfattar och presenterar 
arbetet muntligt på ett lämpligt sätt 
utifrån situation och målgrupp

Återkoppling och självvärdering
I ditt gymnasiearbete visar du Ej påbör-

jat 
Påbör-
jat

Näs-
tan 
klart

Upp-
fyllt

Kommen-
tarer

att du ger saklig återkoppling till andra 
arbeten

att du beaktar och värderar saklig åter-
koppling från handledare och kamrater 

att du värderar din egen arbetsinsats

Process
I ditt gymnasiearbete visar du Ej påbör-

jat 
Påbör-
jat

Näs-
tan 
klart

Upp-
fyllt

Kommen-
tarer

att du tar initiativ och ansvar

att du anpassar planering och arbets-
sätt efter situationer och krav som 
uppstår under arbetets gång 
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