
  

Kalendarium för Ba16 i Svenska 1 - VT2017 

Lärare: Joni Stam, mejl: jst17@skola.falun.se , rum:  

 

 

V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 
Mån / Ons 
2h55min 

Mån:ledigt 
Ons: 1:30 

Mån / Ons 
2h55min 

Mån / Ons 
2h55min 

Mån / Ons 
2h55min 

Mån / Ons 
2h55min 

Mån / Ons 
2h55min 

Mån / Ons 
2h55min 

Ledigt Mån / Ons 
2h55min 

Mån / Ons 
2h55min 

Mån / Ons 
2h55min 

Mån / 
Ons 

2h55min 

Extra 

30:40 29:10 26:15 23:20 20:25 17:30 14:35 11:40 11:40 8:45 5:50 2:55 0:00 Extra 

  Moment    Arbetsmaterial    Styrdokument 

   Språksociologi 

   Argumenterande text 

         Insändare 

   Litteratur  

         Romantiken (5 frågor)  

   Nationella provet 

         A-del, B-del och C-del 

Referatprov (Extra) 

   Öppet dokument  

   Texter till Svenska 1 

   Exit ticket  

   Kursavstämning 

   Läslogg 

   Studiestöd 

   Kursutvärdering 

   Förmågor 

   Central innehåll SVE01 

   Kunskapskrav SVE01 

   Värdeord 

   Ordlista 

 

   Status för BA16 

  

http://larare.at/svenska/nationella_provet/np_svenska_1-allman_info.html#sve1c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqQI_liOHm9IhXxZY09JKobehY5aUf0mPIJkNKaSyIimi_eA/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/#hja1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3PaO_KDydHlckXXLpX6huvhgol6HcjtwksjAx8zedPCfLw/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/organisation/kalendarium_forklaring.html
http://larare.at/organisation/kalendarium_forklaring.html
http://larare.at/svenska/vardeord_kopplad_till_kunskapskrav_i_svenska.ht.html
http://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html
https://docs.google.com/document/d/1Yo2dVYbOCHUfNQF4-n3z0CWe_-nlu7UI_5RAXF5gFJ8/edit?usp=sharing
http://larare.at/svenska/nationella_provet/np_svenska_1-allman_info.html#sve1b
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_ieO4nKDAh0gt9V37Oo0bVZD1E_uJExnLslIebN5ke_Ry5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_i9EyNdXN7utqfBi7Gd6-5n6t2yQhDGIBeZJ86Rli_Hvsww/viewform
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html
http://larare.at/#momlit
http://larare.at/svenska/ordlista_kopplad_till_kunskapskrav_i_svenska.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOREpgY_mhcopw1qrofNqB3QTaGsbXyuNsA-CqEZn9WsEGDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1CLu4LxxS2IaYpBVj5O6gDL4vrBfiil6WUQ-CMwOorSo/edit?usp=sharing
http://larare.at/svenska/moment/texttyper/texttyper_insandare_fakta.html
http://larare.at/svenska/nio_formagor_amnets_syfte/alla.html
http://larare.at/#nat
http://larare.at/#momspr1
https://docs.google.com/a/skola.falun.se/document/d/1Y8i0R4Hk-FK6fDKY5KHI9JLHrtUW6M1iH9vdzlUilPo/edit?usp=sharing
http://larare.at/svenska/nationella_provet/np_svenska_1-allman_info.html#sve1a
mailto:jst17@skola.falun.se
https://docs.google.com/document/d/1qGttGWI5oCavV4tyx1p88Y5dGfRhZmjSxvMyL4y2UMs/edit?usp=sharing
http://larare.at/svenska/svenska_1/svenska_1_centralt_innehall_med_lankar.html


 

 

Vecka Måndag, 8:30 - 9:55 (1h25min), sal: 520 Onsdag, 8:30 - 10:00 (1h30min), sal: 520 

10 
● Presentation av lärare: Joni och elever 
● www.larare.at  
● Kursen hittills: 
● 33h35min kvar i kursen 
● Resterande innehåll 
● Moment Språksociologi 

○ Läs Språksociologi (faktasajt) 
 
Formulär: Elevsamtal BA16 

 
● Rutiner, informationshantering & Lärande 
● Moment Språksociologi 

○ De som inte läst Språksociologi (kapitel Introduktion - 
Dialekter) gör det. 

○ Fördjupning: Manligt och kvinnligt språk och/eller Artikel: Guss 
av Cecilia Christner Riad (Språktidningen) istället 

○ Samtal om Språksociologi i grupp 

11 
Ledigt på grund av utvecklingssamtal ● Praktisk information 

○ Min mejl: jst17@skola.falun.se 
○ Grovplanering i kalendariet klar 

● Lärande 
○ Trappan (filmklipp, tid: 6:28) 

● Moment Språksociologi 
○ Språksociologihäftet (faktatext i pdf-format) 

■ Jobba med Frågorna parvis eller enskilt i valfritt 
dokument. 

○ Flippat klassrum 
■ Se filmklipp: Webbföreläsning : Språksociologi (11:24) 

 
Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 1 (lösenord krävs) 
Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 2 (lösenord krävs) 

12 
● Moment Språksociologi 

○ Flippat klassrum: gå igenom Webbföreläsning : Språksociologi 
(11:24) - hur många har sett klippet? 

○ Språksociologihäftet (faktatext i pdf-format) 
○ Jobba med Frågorna parvis eller enskilt i valfritt dokument. 
○ Inför provet: Kunskapskrav E5, C5, A5 ska visas upp med 

hjälp av provet. 
○ Lägg in svaren på frågorna i följande formulär. 

● Se filmklipp om lärande 
○ Snack 

● Moment Språksociologi 
○ Se filmklipp av Anna Martinsson (13:58) 
○ Eget arbete med språksociologi inför provet 

■ Språksociologi (kapitel Introduktion - Dialekter) 
■ Språksociologihäftet 
■ Fördjupning 1: Manligt och kvinnligt språk  

http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/manligt_kvinnligt_sprak.html
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/manligt_kvinnligt_sprak.html
https://drive.google.com/file/d/0B3gpKy3l1vh8VnNFMG0zd1lWT00/view?usp=sharing
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/08/guss
https://www.youtube.com/watch?v=u-1fEOOZm1Q&t=40s
https://drive.google.com/file/d/0B3gpKy3l1vh8VnNFMG0zd1lWT00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3gpKy3l1vh8VnNFMG0zd1lWT00/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3KFdopULM9c
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologihafte_1/losenordsskyddat_dokument.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei9CG5qznNdpi5pvbSuX11dG1Elms7H0WW7fVPYx7v37O6QQ/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologihafte.html
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologihafte_2/losenordsskyddat_dokument.html
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologihafte.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEwP2LriMqBBT1JTdjjqw0OUBvUOS9zdZQz-j8YsL1u_UWoQ/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologi_fakta.html
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/08/guss
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#e5
https://www.youtube.com/watch?v=u-1fEOOZm1Q&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=mNmzyuxe3cA
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/08/guss
http://www.larare.at/
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologi_fakta.html
mailto:jst17@skola.falun.se
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologi_fakta.html
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/08/guss
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#a5
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#c5
https://www.youtube.com/watch?v=jqzujellAAw#action=share


 
Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 1 (lösenord krävs) 
Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 2 (lösenord krävs) 

■ Fördjupning 2:  Artikel: Guss av Cecilia Christner Riad  
 
Genomgång av formulär till Språksociologihäftet = se inspelning 

13 
 

● Prov i Språksociologi 
 

● Praktisk info 
○ Statussida i din mejl 
○ Provet 
○ Mias och Annas bedömning ska överföras in i din statussida 

● Stavning 
○ Ord som många stavar fel: kommunicera, kommunikation 
○ Rättstavning (de som strävar efter E gör ett prov, de som strävar efter C gör 

två och de som strävar högst gör alla prov). Ett prov görs på lektionstid; 
övriga görs hemma. 

■ Svårstavade ord 1 (30 ord) 
■ Svårstavade ord 2 (30 ord) 
■ Svårstavade ord 3 (20 ord) 

● Inför Nationella provet (NP) 
○  A-del: tema: “Vad jag vill och vad jag väljer” (Stöd: Tala) 
○ Bildspel: Svenska 1 - del A (se inspelning som ligger i 

Classroom) 

14 
Svensklektion 14:00 - 15:00! 
 

● Inför Nationella provet (NP) 
○  A-del: tema: “Vad jag vill och vad jag väljer” (Stöd: två filmer 

som ligger i Classroom och sajten: Tala) 
○ Brytdagar för muntligt NP:  hela mån 10/4 och hela tis 11/4. 

 
Machokultur 3, 4 och 5 april (3 heldagar), men svensklektionerna genomförs 
ändå. Översiktligt program för dagarna och mina anteckningar /  Bildspel: 
Normer 

● Lektion för dem som vill 13:00 - 14:00 
● Muntliga NP; A-del: tema: “Vad jag vill och vad jag väljer” (Stöd: Tala) 

från 12:00 - 15:00 (5 per gång) 
● Filmklipp som hjälper dig att göra ett ännu bättre tal 

○ Webblektion: Tala (tid: 15:01) 
○ Föreläsning: Tala - 151201 (14:54) 
○ Föreläsning: Tala - 140911 (tid: 22:47) 

 
Machokultur 3, 4 och 5 april (heldagar), men svensklektionerna genomförs 
ändå.  Översiktligt program för dagarna  - mina anteckningar /  Bildspel: Normer 
 

15 
 

● Muntliga NP: måndag 10/4 och tisdag 11/4. Boka tid i följande 
dokument. Har ni inte NP får ni använda tiden till något annat (nyttigt). 

● Elevrespons 
 

● Omprov i Språksociologi 8:00 - 9:15 
● 9:15 - 10:00 Inför Nationella provet (NP) 

○  Bildspel  
■ NP - del B - inspelning finns i Classroom 
■ NP - del C - inspelning finns i Classroom 

○ Sajter 

https://docs.google.com/presentation/d/1w2_NYWeLxitH3ns6mBzf7ElWVjyGpSlfyWOgbyMU4jQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12ipmYNZoovaCDbj14X95iHTLU1GBPGpHCqNUqA1orKw/edit?usp=sharing
https://testmoz.com/269505
http://larare.at/#nat
https://docs.google.com/presentation/d/1_f9oCB2Q0ua5rnX7Tx_9srpROpFMaJswbbdlKWiypjQ/edit?usp=sharing
http://larare.at/svenska/moment/tala/tala_fakta.html
https://docs.google.com/document/d/1RDcQDuM_TsRXXfXHU2LZMPYZT-MbE0Pi7OFe9AAeyZQ/edit?usp=sharing
http://larare.at/#nat
https://www.youtube.com/watch?v=H_Zm40KcuFs
http://larare.at/svenska/nationella_provet/np_svenska_1-allman_info.html#sve1a
https://docs.google.com/presentation/d/1254Yy6AJbjw4S6sFxUYn2Eh40kcdpgrpaULF7vwdzqI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RDcQDuM_TsRXXfXHU2LZMPYZT-MbE0Pi7OFe9AAeyZQ/edit?usp=sharing
https://testmoz.com/269493
https://docs.google.com/presentation/d/1w2_NYWeLxitH3ns6mBzf7ElWVjyGpSlfyWOgbyMU4jQ/edit?usp=sharing
http://larare.at/svenska/nationella_provet/np_svenska_1-allman_info.html#sve1a
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologihafte_1/losenordsskyddat_dokument.html
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/08/guss
https://testmoz.com/269479
https://www.youtube.com/watch?v=JN3AROTvkrw&feature=youtu.be
http://larare.at/svenska/nationella_provet/np_svenska_1-allman_info.html#sve1a
https://drive.google.com/file/d/0B3gpKy3l1vh8VnNFMG0zd1lWT00/view?usp=sharing
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/08/guss
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei9CG5qznNdpi5pvbSuX11dG1Elms7H0WW7fVPYx7v37O6QQ/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/svenska/moment/tala/tala_fakta.html
https://docs.google.com/document/d/1y7Pbw0fiWETW07il4E3tsztopsFxZ9-mXfV6W7K3FpU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1t1BQTmIwHKZlQ1NHNzU290TG9pOVpOeVdiRkZrWW9oRk9V/view?usp=sharing
http://larare.at/svenska/filmklipp/spraksociologi/spraksociologihasftet_svar.mp4
https://drive.google.com/file/d/0B1t1BQTmIwHKZlQ1NHNzU290TG9pOVpOeVdiRkZrWW9oRk9V/view?usp=sharing
http://larare.at/#nat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfISe_yJcsUKMsOw1OFvOV3ryqwoYNAoddgRaelthwu0HRCMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1_f9oCB2Q0ua5rnX7Tx_9srpROpFMaJswbbdlKWiypjQ/edit?usp=sharing
http://spraktidningen.se/artiklar/2007/08/guss
https://docs.google.com/presentation/d/12ipmYNZoovaCDbj14X95iHTLU1GBPGpHCqNUqA1orKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pxVbIiU2eL0
https://docs.google.com/presentation/d/1w2_NYWeLxitH3ns6mBzf7ElWVjyGpSlfyWOgbyMU4jQ/edit?usp=sharing
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/spraksociologihafte_2/losenordsskyddat_dokument.html
http://larare.at/svenska/moment/tala/tala_fakta.html


■ B-del (Stöd: Läsförståelse) 
■ C-del (stöd: Texttyper och Källhänvisning) 

Stöd: filmklipp om Läsförståelse och texttyper 

16 

 

17 
 

● Muntliga NP 8:00 - 9:00 övriga tittar på följande filmklipp: Webblektion: 
Argumentation - 150414 (11:07) och fyller i följande exit ticket. 

 

Delprov B på onsdag 26/4-17, kl 8:30 - 10:40 i sal 405 (jag vaktar) 
 
På fredag är det Nationellt prov; del C; kl 8:30 - 11:40 i 405.  Ta med 
fulladdad dator för provet skrivs på dator. 
  
Titta på filmklippet: Föreläsning: NP i Svenska 1 - del c. Finns här i 
kalendariet och i Google classroom. 
 
Glöm inte att göra källhänvisningar i er text i morgon. Citera rätt och 
avsluta med en källförteckning! 

18 
1 maj ledigt ● 3/5-17. kl. 8:30 - 10:00 Nationell prov i Engelska 5 i sal 219. Jag och 

Anna vaktar. 

19 
● Ingen lektion för Joni rättar nationella prov HELA veckan! 

20 
● Återkoppling Nationella proven (NP) 

○ Se er statussida för resultat 
● Moment: Argumentation (texttyp: Insändare) 

○ Föreläsning Argumenterande text (se bild nedan) 
○ Introduktion: Insändare 
○ Grupparbete: hitta insändare på webben och leta rätt på tes 

och argument. Presentera det i helklass och lyfta för- och 

 
● Återkoppling Insändare 

○ Läsa varandras insändare och hitta tes och argument. Lyckas 
inte kamraten hitta dessa eller om läsaren missuppfattar 
innehållet måste innehållet bearbetas så att det blir bättre. Vi 
tar hjälp av Öppet dokument. 

 

https://docs.google.com/a/skola.falun.se/document/d/1Y8i0R4Hk-FK6fDKY5KHI9JLHrtUW6M1iH9vdzlUilPo/edit?usp=sharing
http://larare.at/svenska/moment/texttyper/texttyper_insandare_fakta.html
http://larare.at/svenska/moment/lasforstaelse/lasforstaelse.html
https://docs.google.com/document/d/1CLu4LxxS2IaYpBVj5O6gDL4vrBfiil6WUQ-CMwOorSo/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CoxkcOwEyQI
http://larare.at/svenska/nationella_provet/np_svenska_1-allman_info.html#sve1c
http://larare.at/organisation/kallforteckning.html
https://www.youtube.com/watch?v=ysBYnN8VZDQ
http://larare.at/organisation/kallforteckning.html#cit
http://larare.at/#tex
https://www.youtube.com/watch?v=ysBYnN8VZDQ
http://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html
https://www.youtube.com/watch?v=rIJPy8U_764
http://larare.at/svenska/nationella_provet/np_svenska_1-allman_info.html#sve1b
http://larare.at/svenska/moment/texttyper/texttyper_insandare_fakta.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_i9EyNdXN7utqfBi7Gd6-5n6t2yQhDGIBeZJ86Rli_Hvsww/viewform
http://larare.at/organisation/kallforteckning.html


nackdelar. 
○ Skriva insändare 

 

Söndag 24:00: dead line för insändare. Lägg in den i följande formulär.  

21 
● Moment: Litteratur 

○ Tidslinje och Kahoot 
○ Fördjupning: Romantiken 

■ Kort om tema och motiv (36 dramatiska situationer) 
■ Läs Frankenstein av Mary Shelley och gör läslogg 
■ Läs faktatext om Romantiken (pdf) och jobba med 5 

frågor till Romantiken 

 
● Moment: Litteratur: Romantiken 

● Läs faktatext om Romantiken (pdf) och jobba med 5 frågor till 
Romantiken 

 
 

22 
● Joni är i Norge. Ingen lektion! 

 
● Kompletteringstillfälle 
● Muntliga presentationer (Kunskapskrav: E1, C1 och A1) och muntlig 

redovisning av språksociologi (Kunskapskrav: E5, C5 och A5)  
 

Dead line: 5 frågor till Romantiken (inlämningen måste innehålla 
källhänvisning, referatmarkör och citat) 

23 
● Lovdag ● Kompletteringstillfälle 

Vecka Måndag, 8:30 - 9:55 (1h25min), sal: 520 

http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#e5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3PaO_KDydHlckXXLpX6huvhgol6HcjtwksjAx8zedPCfLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQqh8vgE3froxVDdjPdgJvz1EkD0SSVGTz9YIvzDiCt3dE1A/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#c5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePy3NMen7Ev1VNT83Z9WXQFPq6DpL43pN1zviYyhnRO8rjVA/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#e1
http://larare.at/#momlit
http://larare.at/svenska/moment/litteraturhistoria/romantiken/romantiken_fakta.html
http://larare.at/svenska/moment/litteraturhistoria/romantiken/romantiken_fakta.html
https://play.kahoot.it/#/k/846b9cdf-aff0-40ef-ba29-359fb51e1b09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3PaO_KDydHlckXXLpX6huvhgol6HcjtwksjAx8zedPCfLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3PaO_KDydHlckXXLpX6huvhgol6HcjtwksjAx8zedPCfLw/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#a1
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#a5
http://larare.at/svenska/svenska_1/kunskapskrav_svenska_1.html#c1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3PaO_KDydHlckXXLpX6huvhgol6HcjtwksjAx8zedPCfLw/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/svenska/moment/litteraturhistoria/litteraturhistoria_tidslinje.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3PaO_KDydHlckXXLpX6huvhgol6HcjtwksjAx8zedPCfLw/viewform?usp=sf_link
http://larare.at/svenska/moment/berattande/36_dramatiska_situationer.html


24 
 

● Kursutvärdering 
 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqQI_liOHm9IhXxZY09JKobehY5aUf0mPIJkNKaSyIimi_eA/viewform?usp=sf_link


 


