
  

 

 
 

Prövning i Svenska som andra språk 2 - 100 poäng 

 

 

Så går prövningen till: 

Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du 

inom en vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Om inte detta görs stryks din 

anmälan per automatik. 

 

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas 

av dig.  

 

Ramverket för en prövningsperiod är 4 veckor. 

 

 

Läromedel 

”Svenska som andraspråk 2&3”, Therese Åkerberg, Christian Norefalk. Denna finns i 

skolan bibliotek. 

 

Följande handbok kan vara till ytterligare hjälp: 

• Uppsatshandboken. Stockholm: Hallgren och Fallgren.  

• Strömquist, Siv, 1998: Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups 

 

 

 

Prövningens innehåll och tillvägagångssätt 

 

Instruktion: 

Prövningen delas upp i tre delar. Den första delen gör du i skolan, blir du godkänd på 

denna förbereder du resten av uppgifterna hemma och kommer sedan till skolan enligt 

överenskommelse och redovisar dem. 

 

Prövningens delar Moment Vad ska jag göra? 

Del 1: Skriftligt prov Utredande/vetenskaplig text Se info under rubriken 

skriftligt 

prov 

Del 2: Muntligt 

anförande 

språksociologisk/språkhistoriskt 

tema 

Se info under rubriken 

muntligt anförande 

Del 3: 

litteraturdiskussion. 

Roman- och Novellanalys  Se info under rubriken 

muntlig redovisning 

och diskussion 

 

Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och 

kunskapskrav för Svenska som andraspråk 2, se Skolverkets 

webbsida www.skolverket.se. Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant.  

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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1. Skriftligt prov  

Förbered dig inför provet genom att läsa kapitel s.356-367 i läroboken (om utredande 

PM). 

 

Följande handbok kan vara till ytterligare hjälp: 

• Uppsatshandboken. Stockholm: Hallgren och Fallgren.  

• Strömquist, Siv, 1998: Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups 

 

Du får använda svensk ordlista och modersmålslexikon i bokform. Detta måste du ta 

med själv. Skolan tillhandahåller inte detta. 

Det skriftliga provet är knutet till ett texthäfte med ett bestämt tema. Texthäftet får du 

hemskickat med e-post och du ska noga läsa och fundera kring texterna inför provet.  

 

Texthäftet måste läsas igenom före provet. I detta häfte får du göra understrykningar 

och det får finnas enstaka översättningar och nyckelord. Du får inte skriva flera ord i 

följd, källhänvisningar, referat, referatmarkörer eller sambandsord. Ditt häfte kommer 

att kontrolleras före eller efter provet. Om du har skrivit för mycket i häftet, byts det ut 

vid provtillfället eller provet underkänns i efterhand. Du lämnar in ditt häfte när du 

lämnar in din uppsats. 

 

Inför uppsatsen behöver du skriva ut, läsa och bearbeta det texthäfte som skickas till din 

e-postadress ca en vecka före delprovet.  

 

• Läs texterna noggrant så att du är väl bekant med innehållet.  

 

• I texthäftet får enbart enstaka översättningar och noteringar finnas (max 10/sida).  

 

• Du får stryka under viktig information med färgpenna.  

 

• Det får ej förekomma långa sammanfattningar och dylikt i texthäftet.  

 

Frågeställningen:  

 

• En utredande uppsats utgår alltid från en frågeställning.  

 

• Frågeställningen som du ska utgå ifrån i din uppsats presenteras vid skrivtillfället i 

skolan. 

 

 

2. Muntligt anförande  

 

• Ofta deltar ett par lärare vid delprov 2 (alternativt spelas anförandet in och 

sambedöms i efterhand). 

• Ibland deltar också andra prövande studenter. 

 

Förbered ett muntligt anförande. Tema och innehåll får du information om vid det 

skriftliga provet. Det ligger ett kuvert bland dina provpapper. Förbered dig genom att 

läsa sidan 372-408 i läroboken (om retorik). 
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Du ska planera och genomföra ett utredande tal utifrån ett 

språksociologisk/språkhistoriskt tema. Du behöver tillägna dig kunskap om hur man 

håller ett utredande tal med referenser till andra källor. Du får instruktioner skickat till 

dig. Förbered dig genom att läsa kapitlen om språksociologi och språkhistoria i 

läroboken. 

 

3. Muntlig diskussion 

 

Roman- och novellanalys 

 

Detta sker vid samma tillfälle som den muntliga delen (se ovan). 

 

Romanen skaffar du själv. Börja läsa den i tid! Novellerna får du skickade till dig (via 

epost) cirka en vecka före testtillfället tillsammans med instruktioner för novell- och 

romansamtal.  

 

Bedömning 

Vi kontaktar dig via e-post när det skriftliga provet är rättat. Uppsatsen sambedöms av 

flera lärare. Betyg på prövning meddelas genom en ifylld bedömningsmatris samt en 

kort kommentar. Matriserna som används är baserade på det centrala innehållet samt 

kunskapskraven i ämnesplanen. 


