Råd och anvisningar vid
skrivningstillfället
(Kursledningen delar ut dessa råd vid skrivningstillfället)

1. Tid för skrivningen: 3 timmar (4 timmar för två åldersgrupper)
2. Fyll i uppgifterna på ditt försättsblad som din kursledning delar ut vid
skrivningstillfället.
3. Skriv din kod längst upp till höger på varje svarssida.

Följ sedan dessa anvisningar
•

Välj tre av fyra ämnesområden, (A,B,C,D) som du vill skriva om.

•

Välj sedan vilka två frågor inom varje ämnesområde du vill svara på.
Det finns fem frågor att välja på till varje ämnesområde.
Detta betyder att du ska ha besvarat 6 frågor när du är klar med din skrivning.

•

För examination i en åldersgrupp besvaras de valda frågorna utifrån aktuell
åldersgrupp. Vid examination i två åldersgrupper besvaras de valda frågorna tydligt
utifrån båda åldersgrupperna i varje svar.

•

Starta varje svar på ett nytt papper. Skriv tydligt, gärna på varje rad. Skriv enbart på
papprets framsida.

•

Skriv av den fråga du tänker arbeta med innan du börjar skriva ditt svar. Du måste
skriva av hela frågan noggrant på första svarssidan.

•

Numrera sedan genom att skriva uppgiftens nummer A1 samt sida t. ex A1:1; A1:2;
A1:3………….

•

När du besvarar en fråga, hänvisa inte till något annat svar. Svaret som skrivs till
frågan gäller. Montessoriuttryck som förklaras och används rätt i texten är positivt.

•

Skriv i berättande form, då en beskrivande text visar din förståelse bäst.

•

2-3 sidor brukar vara lagom mycket per fråga för att visa din förståelse.
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Under NAMEX-skrivningen ska du tänka på följande:
Svaren inom varje huvudfråga ska:
•

handla om barn men utgå från ett lärarperspektiv.

•

visa baskunskaper angående montessoripedagogik och montessoriprinciper, samt visa
förståelse för ämnet som sådant.

•

visa på förståelse för montessorimaterielens direkta och indirekta syften och åldrar.

•

omfatta hela frågeställningen.

•

vara koncentrerade, logiska och precisa.

•

besvaras utifrån den åldersgrupp den skriftliga examinationen avser utom i de fall då
man uppmanas att skriva övergripande om alla åldersgrupperna.
Om examinationen gäller två åldersgrupper måste de valda ämnesområdena besvaras
utifrån BÅDA åldersgrupperna på ett mycket tydligt sätt.
(Exempel: Om du går upp i åldersgrupperna 3-6 och 6-9 och skriver om den
förberedda miljön, så måste du skriva om miljön för först den ena åldersgruppen –
skriv 3-6 för att tydliggöra och gör sedan på samma sätt med den andra åldersgruppen
6-9.)

•

dra slutsatser med egna relevanta reflektioner i ämnet och hur de påverkar ditt arbete.

•

vara i berättande form med egna erfarenheter som visar förståelse i ämnet. Svar skall
därför inte ges i form av en lista om detta inte särskilt har uttryckts i frågan.

Lycka till!
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