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PRÖVNINGSINSTRUKTION 

Svenska som andraspråk 3   - SVASVA03 - 

 

Alla moment genomförs på skolan. Vid betygsättning tas hänsyn till såväl språklig utformning som innehåll. 

Examinationstider bestäms i samråd med din prövande lärare. Räkna med en tidsåtgång på två dagar. 

 

Förslag på läromedel: Svenska som andraspråk 2& 3 (Åkerberg, Norefalk, NA Förlag) 

 

Prövningen innehåller: 

 

1. Nationellt prov 

För att kunna genomföra det nationella provet krävs att du dels har kännedom om referat- och 

sammanställningsteknik, dels kännedom om argumenterande och utredande framställningar.  

 

I samband med informationsträffen får du det texthäfte och de instruktioner som behövs för att genomföra provet 

och som det nationella provet bygger på. Texthäftet ska du läsa noga och ta med vid provtillfället. Du får 

använda lexikon. 

 

Det nationella provet innehåller både en skriftlig och en muntlig del. Den skriftliga delen prövar vetenskapligt 

skrivande i form av ett pm. Vidare prövas din förmåga att i ditt skrivande hantera information från andra texter 

och infoga den i den egna texten.  

 Den muntliga delen innebär att du håller ett förberett, argumenterande anförande inför publik i ett ämne som 

knyter an till temat på nationella provet.  

- Delprov A: skriftlig framställning av vetenskaplig karaktär, ett pm (cirka 600 – 800 ord) 

- Delprov B: Muntligt argumenterande anförande där du argumenterar för en tes inom det givna temat. 

(cirka fem minuter) 

 

2. Textanalys 

Uppgift: Du kommer att få läsa en skönlitterär text och visa att du kan redogöra för innehåll, tema, motiv och 

berättartekniska grepp.  

 

3. Romanläsning  

Uppgift: Läs Onåd av J M Coetzee. Du kommer att få göra en skriftlig reflektion över boken. Kom ihåg att ta 

med romanen vid skrivtillfället. Du får använda lexikon. 

 

4. Språksociologi 

Skrivuppgift: Reflektion över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva 

samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden 
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