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GYMNASIE- OCH 

VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Tingvallagymnasiet 

 

 

Prövning i svenska som andraspråk grund, 

nationell delkurs 4 

 

Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för 

de olika betygen. Läs om detta på myndighetens webbplats. 

 

Prövningens delar 

Den skriftliga prövningen består av två delar. Den första delen är en 

läsförståelse med flervalsval och frågor som kräver egenproducerade, 

skriftliga svar. Uppgiften testar din förmåga att förstå olika texter, att dra 

egna slutsatser och göra tolkningar. Detta ska du göra utan stöd av lexikon. 

Den andra delen är en skrivuppgift, en uppsats. Du kommer att få 

instruktioner om en tänkt situation och utifrån anvisningarna ska du skriva 

en passande text. För att kunna lösa uppgiften behöver du ha kännedom om 

olika texters struktur och vad som är typiskt för dem.  Ditt språk ska fungera 

så att din tankegång går fram till mottagaren och texten ska vara utan den typ 

av fel som försvårar förståelsen för mottagaren. Under den här uppgiften får 

du ta hjälp av lexikon i bokform men digitala hjälpmedel är inte tillåtna. 

Sedan är det dags för den muntliga delen av prövningen och den består också 

av två delar. Examinationen kräver att du först har fått minst betyg E på de 

bägge skriftliga delarna.  Den första delen består av att du ska läsa en roman 

och sedan redovisa och diskutera innehållet i den. Det gör du under ett 

samtal med prövande lärare. Då testas både läsförståelse och muntlig 

förmåga.  

Den andra muntliga delen är en uppgift där du ska kunna argumentera för 

dina åsikter i ett givet ämne. Du kommer att få en stund att sätta dig in i 

ämnet och förbereda dina argument. Under den stunden är lexikon i bokform 

tillåtet. Sedan ska du berätta vad du tycker i frågan och varför. 

 

  

  

 


