
Prövning Svenska 3 
2020 
 
Prövningen i Svenska 3 består av olika delprov som testar kursens centrala innehåll. Se 
tabellen:  
  

Provtillfälle Innehåll  Datum 
Provtillfälle 1  
skriftlig framställning  

• Utredande text: PM Datum enligt 
Sundsgymnasiets hemsida 

Provtillfälle 2  
skriftlig framställning 

• Retorik – analys av 
tal 

Datum enligt 
överenskommelse med 
prövningsansvarig 

Provtillfälle 3  
muntlig framställning  

• Info/argumenterand
e tal: 
Språkutveckling 

• Presentation om 
skönlitterärt tema  

Datum enligt 
överenskommelse med 
prövningsansvarig 

 
För kursens innehåll och kunskapskrav se Skolverket. 
 
 

Här följer instruktioner för samtliga moment:  
Utredande text - skriftlig framställning  
Uppgift: Utredande text: PM  
Instruktion: I läroboken “Svenska impulser 3” finns kapitlet: “Mot ett formellt skrivande” 
där du hittar följande avsnitt: “Språk och stil i vetenskapliga texter”, “Referat, citat och 
källhänvisning” och “Bli säker på PM”, sid 98-155. Läs dessa sidor för att förbereda dig.  
 
Vid skrivtillfället kommer du att få en uppgiftsbeskrivning med frågeställning och tre texter 
från olika källor som ska läsas och användas för att besvara frågeställningen. Skrivtiden är 3 
timmar.  
 
Provtillfälle: Uppgiften skrivs vid prövningstillfället. För datum: se Sundsgymnasiets 
hemsida. 
 
Retorik – skriftlig analys av ett tal  
Uppgift: Talanalys  
Instruktion: Förbered dig inför analys genom att läsa i “Svenska impulser 3” kapitel “Retorik 
- teori och praktik”.  Utöver det finns ett stort antal mer eller mindre kända tal som du kan 
hitta i böcker och på youtube som du kan öva din analysförmåga på. Träna analys genom att 
studera följande tre tal. Utgå från analysmallen som finns på sid 76-77 i läroboken.  
 
Timbuktu: Tal vid fem-i-tolv-rörelsens prisutdelning 
https://www.expressen.se/nyheter/talmannen-lamnade-nar-timbuktu-fick-pris/ 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.expressen.se/nyheter/talmannen-lamnade-nar-timbuktu-fick-pris/


 
Alice Bah-Kuhnke: Tal på nationaldagen 
https://www.oppetarkiv.se/video/1837232/ 
 
H.K.H Kronprinsessan Victorias inledningstal Pride  
https://youtu.be/x--cT0Kj68o 
 
Provtillfälle: Vid prövningstillfället kommer du få analysera ett av dessa tal. Analysen görs 
som ett skriftligt prov vid provtillfälle 2. Du har 11/2 timme till ditt förfogande.  
 
 
Informerande och argumenterande tal – Svenska språkets historia och utveckling 
Uppgift: Informerande och argumenterande tal om svenska språkets framtid 
Instruktion:  Du är inbjuden till den ideella organisationen Språkförsvarets årsmöte för att 
hålla ett föredrag om det svenska språkets ställning. I denna organisation finns personer 
som vill stärka och försvara svenska språkets ställning i Sverige och i EU. Språkförsvaret 
anser att det största hotet mot det svenska språket är engelskan. 
 
Din uppgift är att i din muntliga presentation ger en nyanserad och tydlig bild över det 
svenska språkets släktskap och historiska utveckling. Huvudfokus bör ligga på stora 
språkförändringar eftersom du har begränsad tid. Du ska dessutom lyfta fram din 
uppfattning om vilka generella slutsatser man kan dra om vad som utvecklar ett språk. 
Avslutningsvis ska du, utifrån de slutsatser du presenterat, ta ställning till frågan om 
engelskan är ett hot mot det svenska språket eller inte.  
 
Förbered dig genom att läsa i “Svenska Impulser 3” kapitel om Retorik och specifikt avsnitt 
om argumenterade och informerande tal, sidor 46-67. Om svenska språkets utveckling läser 
du sid 302-337. Tänk på att du måste använda ett presentationstekniskt hjälpmedel - sid 34-
35.      
 
Provtillfälle: Presentationen ska vara ca 15-20 minuter och sker enligt överenskommelse 
med prövningsansvarig. 
 
 
Tema: “Klass och kön” i två skönlitterära verk - muntlig presentation 
Uppgift: Muntlig presentation av en jämförande analys av två romaners gemensamma 
tema. 
Instruktion: Du ska läsa två romaner “Stål” av Silvia Avallone, 2010, samt “Kvinnor och 
äppelträd” av Moa Martinsson, 1933. Det gemensamma temat är “Klass och kön” och du ska 
i din redovisning göra en jämförande analys kring böckernas innehåll och form och hur 
temat blir synligt. För att förbereda dig läs kapitel om “Nycklar till litteraturen” sid 180-231. 
Du har god användning av analysmall på sid 230-231. 
 
För att förbereda dig inför presentationen: Läs i läroboken “Svenska Impulser 3” kapitel om 
“Retorik i teori och praktik” och specifikt avsnitt om “Informera och undervisa" sid 62-67. 
Tänk på att du måste använda ett presentationstekniskt hjälpmedel - sid 34-35. 
 

https://www.oppetarkiv.se/video/1837232/
https://youtu.be/x--cT0Kj68o


Provtillfälle: Din analys ska du framföra muntligt i en ca 15-20 minuter lång presentation. 
Presentationen sker vid tillfälle enligt överenskommelse med prövningsansvarig. 
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