
KOPIERINGSUNDERLAG 4 – SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, ÅRSKURS 6 

Lärarreflektion, t.ex. hur den fortsatta undervisningen kan utformas med
utgångspunkt i elevens självbedömning och i resultaten på de olika delproven

Självbedömning: 
Mina tankar om att tala,
läsa och skriva

Delprov A

Muntlig framställning – 
redogörelse och samtal

Delprov B1

Läsförståelse –
skönlitteratur 

Delprov B2

Läsförståelse –
sakprosa

Delprov C1

Skrivuppgift –
berättande text

Delprov C2

Skrivuppgift – 
sakprosatext

Inskickningsblankett
För elever som följer kursplanen i svenska ska material skickas in för elever med födelsedatum 
18 februari, 18 maj, 18 augusti och 18 november. 

För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk ska material skickas in för samtliga elever 
födda i februari och november.

Gör så här:
• Kopiera detta blad och fyll i ett exemplar för varje elev vars provmaterial ska skickas in.
• Sätt ihop bladet med ”Formulär för sammanställning av elevresultat” samt med de kopierade elevlösningarna.

Använd gärna gem.
• Skicka materialet senast den 18 juni 2019 till Åk 6, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet, Box 527, 751 20 Uppsala.

Allt material ska vara avidentifierat.

Uppgifter om eleven

                     Skola: __________________ 

                                                               Kommun:  

Provresultat

Åk 6 
Institutionen för nordiska språk 
Uppsala universitet 
Box 527 
751 20 Uppsala

1906____________-________

Ifylles av provgruppen

Övriga uppgifter som kan vara relevanta, exempelvis om anpassningar 
av delprov gjorts samt om eleven fått stöd i form av extra anpassningar 
inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd. 

Skicka in detta:
(avidentifierade kopior, ej originaldokumenten)

• bedömda elevhäften Delprov B1 och
Delprov B2

• bedömda elevlösningar från delprov C1
och delprov C2

• ifyllt ”Formulär för sammanställning av
elevresultat”

Flicka

Svenska

Pojke

Svenska som 
andraspråk

Delprovsbetyg delprov A

Delprovsbetyg delprov B1 
och delprov B2

Poäng 

Delprovsbetyg delprov C1 

Innehåll

Struktur

Språk

Skrivregler

Delprovsbetyg delprov C2

Innehåll

Struktur

Språk

Skrivregler

Sammanvägt provbetyg 2019

Betyg ht 2018
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