
Fokus / Disposition Innehåll Analys

INGET
Arbetet når inte den standard 

som beskrivs nedan.

Arbetet når inte den standard 

som beskrivs nedan.
Finns ej

SVAG

Arbetet är otydligt, saknar 

sammanhang och är dåligt 

disponerad. Det finns ev. en 

generell struktur men fokus på 

uppgiften är minimal.

Arbetet innehåller ingen kritisk 

analys. Det består mest av 

generaliseringar och dåligt 

underbyggda påståenden. Det 

finns lite stöd (bevis) för 

något/några argument men det 

finns ingen analys av 

argumenten och bevisen.

Finns ej

Det finns en tendens till att 

försöka disponera arbetet,  men 

detta är bara delvis 

framgångsrikt, och arbetet  

saknar tydlighet och 

sammanhang.

Arbetet innehåller en begränsad 

kritisk analys, men svaret är 

främst i berättande (narrativ) form 

av beskrivande karaktär, snarare 

än analytisk. Det finns stöd för 

argument men de är inte 

integrerade i en längra analys.

Svag

OK
Arbetet är i allmänhet tydligt och 

välorganiserat, men det finns en 

viss upprepning eller brist på 

klarhet på sina ställen.

Arbetet innehåller en viss analys 

och/eller kritiska kommentarer. 

Det finns försök att integrera den 

stödjande (bevisen) med 

analysen / argumenten.

Arbetet visar en viss 

medvetenhet om olika perspektiv, 

men dessa perspektiv utvärderas 

inte.

BRA

Arbetet är i allmänhet tydligt och 

välorganiserat, även om det kan 

finnas vissa upprepningar eller 

oklarheter på sina ställen.

Undersökningen innehåller 

kritiska analyser med de är inte 

helt tydliga. Ett rikt antal bevis 

(stöd) används för att stödja 

argumenten.

Det finns en medvetenhet och en 

utvärdering av olika perspektiv. 

Arbetet leder fram till en viss 

slutsats.

MYCKET BRA

Arbetet är klart, välorganiserat 

och hålls väl samman.

Arbetet innehåller en 

välutvecklad kritisk analys som 

och det fokuserar tydligt på 

frågan.  Ett rikt antal bevis (stöd) 

används för att stödja 

argumenten.

Det finns en analys utifrån flera 

olika petrspektiv. Arbetet kommer 

fram till en genomarbetad 

slutsats som överensstämmer 

med de stöd och argument som 

arbetet innehåller.
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