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Prövning i Svenska som andraspråk 3 
 
Prövningen består av tre olika delar: NP (skriftlig + muntlig prövning), en 
inlämningsuppgift och en muntlig redovisning. Alla delar, utom inlämningsuppgiften, görs 
i skolan. Vid betygsättning tas hänsyn till såväl språklig utformning som innehåll. 
Läromedel: Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3 av Monica Åström, Studentlitteratur 
2012, ISBN 978-91-44-07917-2 

 

► Del 1. Nationellt prov  
Det nationella provet innehåller både en skriftlig och en muntlig del. Den muntliga delen 
innebär att du håller ett fem minuter långt anförande inför publik i ett ämne som knyter 
an till temat på nationella provet. Medan den skriftliga delen prövar elevens förmåga att 
skriva en utredande text som är anpassad till den vetenskapliga texttypens krav. I samband 
med prövningen får du ett texthäfte som uppgifterna bygger på. Texthäftet ska du läsa 
noga och ta med vid provtillfället 
 

► Del 2.  Läsning av och samtal om skönlitteratur och texter  
av olika slag  

Du ska läsa två romaner. Du får välja romanerna från olika tider och kulturer. Dessa 
väljs i samråd med läraren. De båda romanerna ska du sedan redovisa muntligt. Här 
måste du ha genre- och epokkännedom, kunna referera till utvalda delar av romanerna 
och även läsa på om författarna. Dessutom ska du läsa, analysera och diskutera en text 
(dispositionen, språket och stilen) som du får vid provtillfället.  
 

► Del 3.  Språklig variation och språkanvändning  
 

Den här uppgiften är en inlämningsuppgift som du skriver hemma. Den ska innehålla 
en reflektion över språkanvändning och språklig variation utifrån kön, minoritet, 
majoritet, kultur och social bakgrund. Utgå från kapitel 7 i boken men du får också söka 
information i andra källor (var noggrann med att redovisa källorna på ett korrekt sätt). En 
dataskriven text på cirka tre sidor lämnas in.  
 

Mer information ges på den obligatoriska informationsträffen inför prövningen. 

 

Centralt innehåll och kunskapskrav 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sva?tos=gy&subjectCode=SVA&lang=sv&courseCode=SVASVA03#an

chor_SVASVA03 
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