MODSPA03 – Prövningsinstruktion
Kursnamn: Moderna språk 3, Spanska
Kurskod: MODSPA03
Antal poäng: 100
Prövningen utgår från ämnesplanen för kursen
Vid en prövning bedöms och betygsätts dina kunskaper i hela kursen enligt de nationella
kunskaps- och betygskraven i ämnesplanen. Vad kursen innehåller och vad du behöver kunna för
de olika betygsstegen får du veta i ämnesplanen. Prövningen är alltså inte baserad på en bestämd
kursbok.
Kurslitteratur förslag
Använd exempelvis Caminando 3 (Natur & Kultur). Detta är en allt-i-ett-bok, som
rekommenderas för denna nivå. Här kan du arbeta med webbövningar online:
http://www.nok.se/Laromedel/-/Digitala-laromedel/Informationssidor/Webbovningar/
Det går bra med alla upplagor sedan 2006 och framåt av denna bok. Ett bra sätt är att kolla på
begagnade böcker under bokbörsen på Internet.
Så här går prövningen till
Prövningen består av ett skriftligt och ett muntligt prov. Du måste vara godkänd på det skriftliga
provet för att gå vidare till det muntliga provet.
Det muntliga provet sker cirka 10 dagar efter den skriftliga, ibland tidigare. Du får kallelse av
läraren som kontaktar dig. Därför är det väldigt viktigt att du anger telefonnummer och mejladress
på provet. Du måste vara beredd att acceptera den tid som du blir erbjuden.
1 Skriftligt prov
Den skriftliga delen består av:
1. Läsförståelse (60 min)
2. Fri skriftlig produktion – du skriver enligt anvisningar en sammanhängande text där du ska visa
din förmåga att använda ord, fraser och grammatik så korrekt som möjligt. (60 min)
3. Olika uppgifter som prövar dina kunskaper i grammatik, ordförråd och fraser.
Provtid är totalt tre timmar.
2 Muntligt prov med hörförståelsetest
Dina muntliga kunskaper prövas under ett samtal med läraren. Läraren har material för samtalet
men det finns möjlighet för dig att ta med en text, referera innehållet och få frågor på texten. Du
och läraren kan ha texten som utgångspunkt för samtalet. Om du

har speciella önskemål om detta, fråga läraren. Detta blir då som ett komplement till lärarens
material.
I hörförståelsetestet får du lyssna på sammanhängande talat språk och samtal av olika slag. Testet
innehåller flervalsfrågor och frågor där du själv ska formulera ett svar.
Provtid cirka 90 minuter.
Nationellt bedömningsstöd används i prövningen
Delar av det nationella bedömningsstödet för spanska används. Träna på de uppgifter som finns i
Bedömningsportalen på Skolverkets webbplats:
https://bp.skolverket.se/web/bs_gy_modspa03/enskilda-uppgifter
Observera att du som elev/ prövande endast har tillgång till exempel under Enskilda uppgifter.
Hjälpmedel
Inga hjälpmedel är tillåtna vid prövningen.
Du måste kunna legitimera dig vid provtillfällena
Glöm inte att ta med fotolegitimation (id-kort, körkort eller pass) till både det muntliga och
skriftliga provet.
Betyg
Betyget grundas på hela prövningen. För att få betyg måste du fullgöra både den skriftliga och den
muntliga delen.

