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Prövningsinstruktion 

Moderna språk 4, Spanska 

 
Vid en prövning bedömer och betygsätter läraren dina kunskaper i hela kursen enligt 
kunskapskraven i ämnesplanen (se länk här intill). Prövningen är alltså inte baserad på en bestämd 
kursbok. Se ämnesplanen för kursinnehåll och kunskapskrav. 
 
Kurslitteratur förslag 
Använd exempelvis Caminando 3-4 (Natur & Kultur). Detta är en allt-i-ett-bok, som rekommenderas för 
denna nivå. Du kan använda med alla upplagor sedan 2006 och framåt av denna bok.  
 
Här kan du arbeta med webbövningar online: 
http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B23-/-Lararwebb-/Caminando/ 
 
Så här går prövningen till 
Prövningen består av tre skriftligt prov och ett muntligt prov. Hjälpmedel är inte tillåtet vid prövningen. 
Betyg får du endast om du genomför hela prövningen. 
 
Det muntliga provet sker efter det skriftliga. Läraren kontaktar dig. Du måste vara beredd att acceptera 
den tid som du blir erbjuden. 
 
1 De skriftliga proven gör du först 
Den skriftliga delen består av: 

• Läsförståelse. 

• Hörförståelse. 

• 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. 

• Olika uppgifter som prövar dina kunskaper i grammatik, ordförråd och fraser. 
 
Hörförståelse kan du genomföra i samband med det skriftliga provet om det finns en lokal för detta. 
Annars i samband med det muntliga provet. Besked får du när du kommer till provet.  
 
Provtid totalt: Ca 50 min hörförståelse, 60 min för läsförståelse, 60 min för uppsatsskrivning samt ca 30 
min Muntlig produktion.  
 
2 Muntligt prov med litteraturredovisning 
Läraren prövar dina muntliga kunskaper i ett samtal om olika ämnen. Inför det muntliga provet ska du ha 
läst antingen en så kallad Easy reader eller tre korta noveller nivå B1 (Nivel 3 eller högre) av en 
spansktalande författare. Boken (novellerna) får inte vara översatta till spanska. 
  
Du ska kunna återberätta innehållet och läraren ställer frågor. 
  
Meddela läraren ditt val av litteratur i god tid före det muntliga provet. Mejla då läraren före det skriftliga 
provet för att få ditt val av bok godkänt.  
 
Visa legitimation vid provtillfällena 
Ta med giltig legitimation (id-kort, körkort eller pass) till både det muntliga och skriftliga provet. 
 
Ämnes-/kursplan 
MODSPA04 (Öppnas i nytt fönster) 

Förkunskap 
Kursen bygger på underliggande kurs 1-3 i språket. Repetera gärna även ordförråd, grammatik och realia 
i lärobok avsedd för dessa inför prövning i kurs 4. 
 
För prövning i den här kursen bör du bekanta dig med upplägg av nationella prov/ bedömningsstöd. Sök 
"Gamla nationella prov" på www.skolverket.se (Öppnas i nytt fönster) 
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