BEDÖMARTRÄNING – SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK ÅRSKURS 6

Läsförståelsetext 1 – Bedömningsunderlag
WoW det är scouting av Kerstin Melin

5. Vad tycker Victor om att det finns tjejer som
vill delta i scout-LAN? Varför tycker han det?
Svara så utförligt du kan. (LP 3)

Nedan följer frågor, svarskrav och elevsvar till texten ”WoW
det är scouting”. Texten finns på Skolverkets webbplats
(Bedömarträning i årskurs 6).

[Ett fullständigt svar innehåller tre delar: att Victor är imponerad av de tjejer som deltar i LAN:et, och två skäl till varför
han är det, dels att det beror på att det är en grabbig miljö
(alla skriker och kastar colaburkar på varandra), dels att det
är ”jätteäckligt” (det är instängt och luktar svett i lokalen).]

1. Hur ofta ordnar scouterna i Spånga LAN?
(Läsförståelseprocess 1)
[Av svaret framgår att det sker en gång per termin eller motsvarande formulering.]
1p

”En gång per termin”

4 p		”Han blir imponerad av att tjejerna står ut med flygande colaburkar och lukten.”

		 ”Varje termin”
0p

		”Han är lite imponerad att vissa tjejer är med för att
det brukar lukta illa i lokalen och det brukar bli lite
grabbigt.”

”var femte vecka”, ”varje år”, ”varje fredag”

2. Niclas Ihrén säger: ”Vi måste ha örat mot rälsen”. Vad betyder det uttrycket? Markera med
ett kryss vid rätt förklaring. (LP 4)

2 p		[Av svaret framgår att Victor är imponerad och ett skäl
till varför han är det, alternativt enbart två skäl till
varför han är imponerad.]

[Eleven har kryssat för alternativ B.]
2p

		 ”Han är imponerad av dem eftersom det annars bara
		 är killar som skriker på varandra och kastar tomma
		colaburkar.”

A. lyssna när någon pratar___

		 B. lyssna på vad andra vill _X_
		 C. lyssna på rätt värderingar___

		 ”Han är imponerad av tjejerna vill vara med i lanet. För
		 efter 2 dagar så är det varmt och äckligt där inne. Och
		 det brukar killar tåla bättre än tjejer”

3. Vilka andra aktiviteter kan ungdomarna ägna
sig åt förutom att spela datorspel? Ge två exempel. (LP 2)

1 p		 [Av svaret framgår att Victor är imponerad, alternativt
		 enbart ett skäl till varför han är imponerad.]

[Ett fullständigt svar innehåller två av följande alternativ:
(spela) twister, (titta på) film, träffa kompisar, fysiska aktiviteter]
2p

		 ”Han blir imponerad för att dom vill vara med och
		spela.”

”twister och titta på film”

6. Vilket av ordparen ingår i scoutlagen? Du får
endast markera med ett kryss. (LP 1)

0 p		 ”titta på film och sova”
		
Kommentar: Ungdomarna sover visserligen, men det
kan inte räknas som en aktivitet, något som de åker till
LAN:et för att göra.

[Eleven har kryssat för alternativ C.]
2p

A. ansvar och organisation ___

		 B. kamratskap och teknik ___

		

		 C. hjälpsamhet och ansvar _X_

4. Vilken är den främsta anledningen till att
Amanda vill vara med på scout-LAN? (LP 1) )
[Av svaret framgår att Amanda är med på LAN för att träffa
kompisar.]
1 p		 ”För att träffa kompisar.”
		 ”Träffa kompisar och spela lite”
		Kommentar: Amanda är visserligen en av tre tjejer,
men det är inte anledningen till att hon är med på LAN.

1

Bedömarträning inför äp 6 sv/sva 2013

7. Textens rubrik kan man läsa och förstå på
två olika sätt. Vilka? Skriv och förklara. (LP 4)

9. Koppla ihop varje namn med vad det står
att de gör i texten. Välj bland orden i rutan och
skriv dem på raderna vid rätt namn. (LP 1)

[Svaret innehåller en förklaring av ordet WoW, dels som en
förkortning för datorspelet World of Warcraft, dels som ett
utrop för något som överraskar eller förvånar på ett positivt
sätt.]

2p

4 p		 ”WOW – som vad häftigt – det är scouting. Eller: WoW
		 – World of Warcraft – det är scouting.”
		 “Spelet World of Warcraft. Wow man blir förvånad.”
		 ”Att World of Warcraft är scouting och WoW!
		 Nu är det scouting.”

ordförande

Amanda Melin
Victor Stadler
Niclas Ihrén

deltagare
arrangör
ordförande

deltagare

ansvarig

10. Det är bland annat unga ledare som utformar
verksamheten i scoutkåren. På vilket sätt märks
det? (LP 2)

		
Kommentar: Eleven har förklarat det ena ledet på ett
utförligt sätt. Utropstecknet anger sedan att hon har
förstått ”WoW” som ett utrop, och svaret ger därför full
poäng.
2p

arrangör

1 p [Av svaret framgår att unga ledare förstår vad
		 ungdomar tycker om att göra och därför arrangerar
		 sådana aktiviteter, t ex LAN]

[Eleven har förklarat hur rubriken kan förstås på ett sätt.]

		 ”World of warcraft det är scouting eller wow det är
		scouting

		 ”Dom vet mer vad ungdomarna tycker om att göra så
		 dom arrangerar mer saker som t.ex. LAN, dataspel.”

		
Kommentar: Det andra ledet är inte förklarat.

		”Dem förstår kanske bättre vad ungdomar vill göra.”
		 ”De lanar.”

8. På vilket sätt liknar LAN och scouting
varandra? (LP 3)

0 p		 ”De gör roligare grejer.”

2p
		
		
		
		
		

11. Hur många medlemmar har scoutrörelsen i
hela världen? (LP 1)

[Svaret uttrycker en förståelse för de mer specifika
likheterna mellan LAN och scouting, till exempel
att ungdomarna får lära sig att ta ansvar i både LAN
och i scouting eller att båda aktiviteterna bygger på
scoutmetoden eller viktiga delar i scoutlagen som
hjälpsamhet, kamratskap (jobba i grupp) och ansvar.]

1p

A. 70 000 ___

		 B. 30 miljoner _X_
		 C. 250 000 ___

		”Man lär sig att ta ansvar och blir bättre på ledarskap
på LAN:et.”
		”Man spelar med sina vänner och hjälper varandra.”
		 ”Hjälpsamhet, ansvar och kamratskap.”
		 ”att det bygger på viktiga delar i scoutlagen.”
1 p [Svaret uttrycker en mer allmän förståelse av likheten
		 mellan verksamheterna, till exempel att man är
		 tillsammans, gör aktiviteter och har kul.]
		”Man är tillsammans och man sover över och man gör
aktiviteter.”
		 ”Man får vara med kompisar och ha kul.”
0 p		 ”Man träffas och man kopplar ihop så alla är på ett
		nätverk.”
		
Kommentar: Att ”träffas” är i det här svaret kopplat
bara till LAN, dvs inte ett generellt svar som gäller för
båda aktiviteterna.
		 ”Man får vara med och bestämma vad man vill göra.”
		 ”Alla ska kunna delta.”
		 Kommentar: Dessa två svar uttrycker en inte orimlig
		 tolkning, men den uttrycks i texten endast för LAN.
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