
 
kursnamn/kurskod/program: Språkbeskrivning och textanalys för ämneslärare, SVA036, 
ämneslärarprogrammet 

Moment/termin i programmet: termin 6 

Lärare: Stefan Blom, stefan.blom@mdu.se 

Tidpunkt: totalt ½ till 1 arbetsdag under perioden från och med måndag 27 februari till och 
med fredag 10 mars, enligt överenskommelse student–handledare (notera att studenterna 
har schemalagd undervisning, två dagar per vecka, under denna tid) 

 

Fältstudieuppgift:  

FÄLTSTUDIENS GENOMFÖRANDE – INSTRUKTION TILL STUDENTEN 
Syftet med fältstudien är att du ska arbeta aktivt med elevtextrespons (formativ bedömning av en 
elevtext). Din uppgift är att läsa och bedöma en autentisk text skriven inom ämnet svenska eller 
svenska som andraspråk. Uppgiften genomförs enskilt. Du ska förbereda muntlig respons som du 
skulle kunna presentera för eleven. I dina förberedelser utgår du från en analys av elevtexten. 
Analysen ska framför allt bygga på Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2015).  

Observera att det inte krävs i kursen att du faktiskt framför din muntliga respons till eleven.  Givetvis 
får du ge eleven muntlig respons, om det är möjligt att anordna, och om eleven är intresserad av att 
delta. Ett alternativ är att du med din handledare diskuterar din planerade respons och att 
handledaren ger feedback till dig. Handledaren kan bidra med konstruktiva synpunkter på om din 
respons är realistisk i förhållande exempelvis till elevens förkunskaper, men givetvis kan du inte vara 
säker på att handledaren har tid med ett sådant samtal. 

Det som alla måste göra är att muntligt presentera sin (planerade) muntliga respons för 
kurskamrater och lärare i SVA036.  

Ta kontakt med din handledare på övningsskolan så tidigt som möjligt efter kursstart så att 
handledaren vet vad som gäller för fältstudien och så att handledaren kan ordna en lämplig elevtext. 
Du behöver förstås elevens tillåtelse för att få ta del av texten. Ta gärna hjälp av handledaren i den 
processen. Från handledaren behöver du också information om textens tillkomst. I vilket 
sammanhang (kurs, moment) har texten skrivits? 

Uppgiften redovisas muntligt och skriftligt i kursen SVA036. 
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