
Svenska  med  didaktisk  inriktning  för  
ämneslärare  med  inriktning  mot  
grundskolans  årskurs  7-9,  I    
30  hp  LASEA16h  
  

 

 
Provmoment: 
Tentamen 
Svenskämnets didaktik 
A 1,5hp  

 

 
Ladokkod: 11SV20 

 

Tentamen ges för: 
Första gången 

 

  
TentamensKod: TEN5 
 
 
Tentamensdatum: 
 

2017-04-27 
 

 
Tid: 9:00-11:00 

 

  
 
Hjälpmedel: Inga 
 
Poäng: 25 poäng 
 
Tentan bedöms med U/ G/VG. 
 
För G krävs 60 % rätt, dvs. 15 p 
För VG krävs 80 % rätt, dvs. 20 p 
 
 
  
  
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: 
  
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
  
  
Ansvarig lärare:  
Eva Hesslow 
 

 

  
 



                                             Lycka till!!! 
 

1.   Begrepp	   	   	   	   	   	  
Välj	  bland	  förklaringarna	  till	  nedanstående	  begrepp.	  Skriv	  förklaringens	  bokstav	  vid	  
rätt	  begrepp.	  OBS!	  Dra	  inga	  linjer	  mellan	  begrepp	  och	  förklaring.	   (5	  poäng)	  

	  
Begrepp:	   	   	   	   Förklaring:	  

Scaffolding	   	   ………..	   	   A.	  Ett	  språk	  om	  språket	  
	  
Metaspråk	   	   ………..	   	   B.	  Den	  värld	  av	  förståelse	  	  

	  	  	  	  	  som	  en	  person	  besitter	  	  
	  	  	  	  	  vid	  en	  viss	  tidpunkt	  
	  

Literacypraktiker	   	   ………..	   	   C.	  Elever	  arbetar	  i	  små	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  grupper	  för	  att	  hjälpa	  	  

	  	  	  	  	  varandra	  att	  	  
	  	  	  	  	  tillsammans	  nå	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  lärandemål	  

	  
Föreställningsvärldar	   ………..	   	   D.	  Stödstrukturer	  
	  
Inferera	   	   ………..	   	   E.	  Helhetsbeskrivning	  av	  	  

	  	  	  	  	  vad	  som	  krävs	  för	  olika	  	  
	  	  	  	  	  betygssteg	  

Visualisera	   	   ..........	   	   F.	  Bedömning	  efter	  	  
	  	  	  	  avslutat	  arbete	  
	   	  

Kunskapskrav	  	  	   	   ………..	   	   G.	  Hur	  en	  läsare	  	  
	  	  	  	  	  positionerar	  sig	  i	  	  
	  	  	  	  	  relation	  till	  texten	  och	  	  
	  	  	  	  	  dess	  innehåll	  

Summativ	  bedömning	   ……….	   	   H.	  Verksamheter	  där	  	  
	  	  	  	  	  skriftspråk,	  läsande	  	  
	  	  	  	  	  och	  skrivande	  är	  	  	  	  
	  	  	  	  	  involverade	  i	  ett	  	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  meningsskapande	  
	  
Textrörlighet	   	   …………	   	   I.	  Skapa	  inre	  bilder	  
	  
Kooperativt	  lärande	   …………	   	   J.	  Dra	  slutsatser	  om	  en	  	  

	  	  	  	  text	  	  
	  
	  



	   	   	   	   	   	  
2.   Enligt	  kursplanen	  för	  svenskämnet	  ska	  du	  som	  svensklärare	  på	  olika	  sätt	  arbeta	  med	  

bland	  annat	  	  	  
Lässtrategier	  för	  att	  förstå,	  tolka	  och	  analysera	  texter	  från	  olika	  medier.	  
Att	  urskilja	  texters	  budskap,	  tema	  och	  motiv	  samt	  deras	  syften,	  avsändare	  
och	  sammanhang.	  (Centralt	  innehåll	  åk	  7-‐9)	  

I	  detta	  arbete	  kan	  du	  använda	  dig	  av	  olika	  forskningsbaserade	  modeller.	  En	  sådan	  
modell,	  som	  bland	  annat	  beskrivs	  av	  Westlund	  (2015),	  är	  Reciprocal	  Teaching	  (RT).	  
Redogör	  utförligt	  för	  Reciprocal	  Teaching.	  	   	   	   (6	  Poäng)	  
	  
	  
	  
	  

3.   Med	  utgångspunkt	  i	  den	  bifogade	  texten	  Trut	  (Bilaga	  1)	  ska	  du	  formulera	  ett	  antal	  
frågor,	  som	  du	  som	  lärare	  i	  ett	  samtal	  om	  texten	  kan	  använda	  för	  att	  på	  olika	  sätt	  
stödja	  dina	  elevers	  läsning	  och	  läsförståelse.	  Tänk	  på	  att	  använda	  relevanta	  begrepp	  i	  
dina	  förklaringar.	  
	  

a)   Formulera	  två	  frågor	  som	  kan	  stödja	  elevers	  förmåga	  att	  läsa	  på	  raderna.	  
Förklara	  på	  vilket	  sätt	  dessa	  frågor	  kan	  fungera	  stödjande.	  	   	  (4	  poäng)	  
	  

b)   Formulera	  två	  frågor	  som	  kan	  stödja	  elevers	  förmåga	  att	  läsa	  mellan	  raderna.	  
Förklara	  på	  vilket	  sätt	  dessa	  frågor	  kan	  fungera	  stödjande.	   	  (4	  poäng)	  
	  

c)   Formulera	  en	  fråga	  som	  kan	  stödja	  elevers	  utåtriktade	  textrörlighet.	  
Förklara	  på	  vilket	  sätt	  kan	  din	  fråga	  kan	  fungera	  stödjande.	   	  (2	  poäng)	  

 
 
 

4.   I	  ditt	  uppdrag	  som	  lärare	  förväntas	  du	  göra	  en	  allsidig	  bedömning	  av	  dina	  elevers	  
kunskaper.	  Hajer	  och	  Meestringa	  (2014,	  s.	  161-‐162)	  redogör	  för	  flera	  olika	  
bedömningsformer,	  som	  de	  menar	  är	  särskilt	  lämpade	  för	  språkinriktad	  
undervisning.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  bedömningsform	  är	  portfolio.	  	  
Beskriv	  ytterligare	  två	  av	  de	  olika	  bedömningsformer,	  som	  Hajer	  och	  Meestringa	  
redogör	  för.	  Ange	  också	  en	  fördel	  med	  var	  och	  en	  av	  dessa	  bedömningsformer.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   (4	  poäng)
	   	   	   	   	  

 
	  

 
 



 


