
Bedömningsmatris för arbetsområdet ”Byggandet av staden”.  

Namn och klass:________________________________________ 

Träna mera Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Jag har inte byggt 

någon stad klart. 

Det finns knappt 

någonting på min 

platta. 

Jag har byggt vägar, 

men de går lite hur 

som helst och jag 

vet inte varför jag 

har byggt dem där.  

Det finns inga 

parkeringsplatser. 

Jag har byggnader 

som hus, affärer 

och industrier, men 

de är byggda hur 

som helst.  

Jag har ingen 

energiproduktion. 

Jag har byggt vägar 

och parkeringar. De 

passar ganska bra 

för mina invånare 

och för mina 

industrier.  

Jag har parkeringar, 

hus, affärer och 

industrier, men jag 

skulle kunna 

placera dem på ett 

bättre sätt.  

Jag har en 

energiproduktion, 

men har inte 

funderat över varför 

jag valde den. 

Jag har byggt vägar 

och de är byggda så 

att de passar mina 

invånare på bästa 

sätt. 

Mina hus, affärer 

och industrier är 

placerade så att så 

många invånare 

som möjligt vill bo 

i min stad. 

Jag har en 

energiproduktion 

som är miljövänlig 

och hållbar. 

Jag har ingen stad 

att bedöma. 

Min stad saknar 

detaljer som 

energiproduktion 

och andra 

byggmader som jag 

varit tvungen att 

bygga. 

Min stad har inte så 

många detaljer som 

skog, parker m.m. 

Proportionerna på 

många av sakerna 

är inte de rätta. 

Min stad har alla de 

byggnader som min 

lärare har sagt att 

jag ska bygga. 

Jag har några 

detaljer som skog, 

parker m.m. 

Proportionerna på 

många av sakerna 

är de rätta. 

Min stad har alla de 

byggnader som min 

lärare har sagt att 

jag ska bygga samt 

många fler. 

Jag har många 

detaljer som skog, 

parker m.m. 

Proportionerna på 

sakerna är de rätta. 

 

  



Jag skriver inga 

teknikord  i  

loggboken och jag 

ritar ingen skiss av 

vad jag gör.  

Jag skriver inte 

heller ner några för- 

och nackdelar med 

stadens utformning 

för miljö, 

människor och 

samhälle. 

Jag använder ett 

eller två teknikord 

när jag skriver om 

arbetet i min 

loggbok.  

Jag ritar en skiss av 

det som jag berättar 

om. 

Jag skriver ner 

någon för- och 

nackdel med 

stadens utformning 

för miljö, 

människor och 

samhälle. 

Jag använder 

många teknikord 

när jag förklarar hur 

mitt arbete går i 

loggboken. 

Jag ritar en skiss av 

det jag berättar om 

och det går att 

förstå vad jag 

menar. 

Jag skriver ner 

några för- och 

nackdel med 

stadens utformning 

för miljö, 

människor och 

samhälle. 

Jag använder 

många teknikord 

när jag förklarar hur 

mitt arbete går i 

loggboken. 

Jag ritar en skiss av 

det jag berättar om 

och det är tydligt 

vad jag menar. 

Jag skriver ner 

många för- och 

nackdel med 

stadens utformning 

för miljö, 

människor och 

samhälle. 

 

Uppgift: Att bygga en stad där ni ska tänka på människor, samhälle och miljö. 

Ni kommer att få uppdrag av Anna och mig, där ni ska bygga olika byggnader. På olika teoripass 

kommer vi att gå igenom olika områden som är viktiga för människorna, samhället och miljön 

för att staden ska fungera. 

 


