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Fakta & förståelse E F

Du ska visa relevanta kunskaper inom valt kunskapsområde.

Du ska ha kunskaper om relevanta begrepp inom valt kunskapsområde.

Du ska ha kunskaper om relevanta teorier inom valt kunskapsområde.

Du ska ha kunskaper om relevanta modeller inom valt kunskapsområde.

Du ska ha kunskaper om relevanta metoder inom valt kunskapsområde.

Kunskaper om relevanta källor.

Kunskaper om hur du bedömer relevanta källors relevans och trovärdighet.

Färdigheter

Du ska formuleras och avgränsa din frågeställning.

Du ska använda relevanta begrepp för att hantera din frågeställning.

Du ska använda relevanta teorier för att hantera din frågeställning.

Du ska använda relevanta modeller för att hantera din frågeställning.

Du ska använda relevanta metoder för att hantera din frågeställning.

Du ska använda lämplig teknik och metod för att söka, samla in och bearbeta din information.
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Färdigheter E F

Du ska redovisa [presentera] ditt resultat i en skriftlig rapport.

Din skriftliga rapport ska vara uppfylla genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur.

Du ska muntligt sammanfatta och presentera på ett sätt som är anpassat till situation och målgrupp.

Du ska sammanfatta din rapport med en kort abstract på engelska med ett adekvat språk.

Värderingsförmåga & förhållningssätt

Du ska ta initiativ och ansvar för att anpassa din planering och arbetssätt efter uppkomna situationer och  krav.

Du ska kritiskt värdera och förhålla dig till självständigt valda källor.

Du ska belysa din frågeställning till valda källor.

Du ska värdera och dra slutsatser om ditt resultat utifrån val av metod och källor

Du ska värdera och dra slutsatser om ditt resultat utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats.

Du ska ge, beakta och värdera, saklig respons.

Planering, genomförande & utvärdering

Du ska presentera och diskutera ditt arbete.

Du ska ge respons [opponera] på minst två andra gymnasiearbeten.

Din frågeställning prövas med avseende på genomförbarhet, syfte och avgränsningar är definierade.
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Planering, genomförande & utvärdering E F

Du ska upprätta en plan som utgår från din frågeställning.

Du genomför ditt arbete med hjälp av relevanta metoder.

Du ska visa att du kan följa din plan och vid behov revidera den.

Du ska utveckla ditt arbeta genom att diskutera genomförande med in handledare.

Du ska initiera och ta ansvar för planering och genomförande av ett större arbete.

Du ska arbeta självständigt och i dialog med ansvarig handledare.

När du utvärderar ska du återkoppla till din frågeställning eller formulerade idé.

När du utvärderar ska resultatet värderas med avseende på styrkor, svagheter, betydelse och begränsningar.

När du utvärderar ska du kritiskt granska dina valda källor.
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