
Bedömningsmatris för arbetsområdet ”Energiförsörjning”  

Namn och klass:________________________________________ 

Träna mera Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Jag kan inte ge 

något exempel på 

något tekniskt 

system som hjälper 

till med 

energiförsörjningen. 

Jag kan ge några 

exempel på 

tekniska system 

som hjälper till med 

energiförsörjningen. 

Jag kan förklara 

något teknisk 

system som hjälper 

till med 

energiförsörjningen. 

 

 

Jag kan förklara 

något teknisk 

system som hjälper 

till med 

energiförsörjningen. 

Sedan kan jag ge ett 

exempel på ett 

annat tekniskt 

system som 

använder sig av 

samma lösning. 

Jag kan inte ge 

något exempel på 

några komponenter 

som arbetar 

tillsammans i 

energikällan. 

Jag kan ge något 

exempel på 

komponenter som 

arbetar tillsammans 

i energikällan. 

Jag kan ge exempel 

på några 

komponenter som i 

energikällan. 

Jag kan visa alla 

komponenter som 

arbetar tillsammans 

i energikällan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jag kan inte bygga 

en modell av en 

energikälla. 

Jag kan komma 

med förslag till en 

idé till att bygga en 

modell av en 

energikälla. 

Jag kan komma på 

en idé till att bygga 

en modell av en 

energikälla. 

Jag kan komma på 

flera olika idéer till 

att bygga en modell 

av en energikälla 

Jag hjälper inte alls 

till att bygga en 

modell av en 

energikälla. 

Jag hjälper till lite 

grann att bygga. Jag 

har gett ett förslag 

på hur vi kan bygga 

en modell av en 

energikälla. 

Jag hjälper till att 

bygga och jag ger 

förslag på hur vi 

kan bygga en 

modell av en 

energikälla. Jag kan 

komma på nya 

förslag under tiden 

vi jobbar och då 

prövar vi det. 

Jag hjälper till att 

bygga och jag gör 

så att jag prövar 

många olika sätt att 

bygga innan jag blir 

färdiga med en 

modell av 

energikälla. 

Jag skriver inga 

teknikord loggbok 

och jag ritar ingen 

skiss av vad jag 

gör. 

Jag använder ett 

eller två teknikord 

när jag skriver om 

arbetet i min 

loggbok.  

Jag ritar en skiss av 

energikällan som 

jag tänkt bygga 

med någon 

komponent. 

Jag använder 

många teknikord 

när jag förklarar hur 

mitt arbete går i 

loggboken. 

Jag ritar en skiss av 

energikällan. Jag 

ritar in några 

komponenter.  

Jag använder 

många teknikord 

när jag förklarar hur 

mitt arbete går i 

loggboken. 

Jag ritar flera 

ritningar av 

energikällan med 

alla komponenter 

och från olika håll. 

Någon annan 

person kan bygga 

energikällan efter 

min ritning.  

 

 


