
  

 

 
 

Prövning i Svenska 3 och Svenska som andra språk 3 - 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 

skolans 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 Argumenterande tal Se info under rubriken 

muntligt anförande 

Del 3: Muntligt anförande 

och efterföljande 

litteraturdiskussion. 

Romananalys  Se info under rubriken 

muntlig redovisning och 

diskussion 

 

Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets centrala innehåll och 

kunskapskrav för Svenska som andraspråk 3, se Skolverkets 

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

finns också information om det nationella provet. 

 

 

 

 

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

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 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. 

 

 

2. Muntligt anförande - NP 

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

skriftliga provet. Förbered dig genom att läsa sidan 372-408 i läroboken (om retorik). 

 

Du ska förbereda ett muntligt anförande på ungefär 5 minuter där du ska argumentera 

för en tes som är kopplad till texthäftets ämne.  

I ditt tal ställs krav på att du på ett medvetet sätt arbetat med etos, patos och logos för 

att övertyga dina åhörare. Du ska använda någon form av presentationstekniskt 

hjälpmedel, t.ex. Power point eller Google presentation. I ditt tal ska du använda minst 

en trovärdig källa. Källan ska vara en text av vetenskaplig karaktär, vilket i 

sammanhanget innebär en längre artikel ur en tidskrift eller en dagstidning. Minst två 

dagar före ditt framförande ska du lämna in en skriftlig disposition av ditt tal till 

den ansvarige läraren. Om denna inte lämnas in i tid får provet inte genomföras. 

Använd mallen nedan och fyll i din information kortfattat. 

 

 

3. Muntlig redovisning och diskussion 

 

Romananalys 

Du ska läsa en roman och analysera den muntligt. Anförandet ska ta 10 minuter och 

görs vid samma tillfälle som NP muntlig del.  

 

• Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf (Har du redan genomfört 1 

prövning vid Vellinge Lärcenter så tilldelas du en annan roman) 

 

Din presentation ska huvudsakligen bestå av tre delar: 

1. Sammanfatta kort bokens handling. 
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2. Knyt an romanens språk till dina kunskaper om antingen ungdomsspråk, 

tvåspråkighet, minoritetsspråk eller övriga språkförhållandena i Sverige. Reflektera 

över de olika former av språklig variation som förekommer hos karaktärerna i romanen 

och hur karaktärerna visar sin identitet, personlighet och sitt ursprung med sitt språk 

och sina handlingar. Ge också exempel på olika teman och motiv i romanen och 

fundera kring de språkliga ”kulturkrockar” som förekommer. Använd relevanta termer 

(kopplade till romananalys) från läroboken. 

 

3. Ta reda på fakta om författaren till romanen du läst. Gör en egen tolkning av hur 

dennes självbiografi eventuellt speglas i romanens språk, platser och handling – d v s 

koppla fakta till dina egna iakttagelser och gör en analys. För att hitta fakta kan du t.ex. 

se tv-intervjuer på Youtube samt läsa på www.alex.se. eller www.ne.se. 

 

Efter redovisningen kommer vi att diskutera romanens innehåll samt din presentation 

och detta är en del av prövningen. 

 

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. 

http://www.ne.se/

