Vuxenutbildningen Tingvallagymnasiet

Prövning i Svenska 2
Prövningen innehåller:
Litteraturhistoria

Läs i en litteraturhistorisk lärobok om de olika litterära epokerna från den grekiska antiken till
romantiken, till exempel Fixa litteraturen 2. Du bör ha en god inblick i epoker, strömningar och
författarskap från dessa epoker.
Fokusera på de stora författarna och hur deras verk kan kopplas till den tid de levde i. Du
kommer att få ett skriftligt test på detta.

Argumenterande och utredande text
Läs i en lärobok i svenska språket, om att skriva argumenterande och utredande texter. Du
kommer att få ett antal förslag på teser som du skriftligt ska argumentera för eller mot i en
löpande text, eller ämnen som ska behandlas på ett utredande sätt.

Muntlig framställning; minoritetsspråk

Förbered ett muntligt föredrag om ett av de svenska nationella minoritetsspråken; samiska,
finska, meänkieli, romani chib, jiddisch eller teckenspråk. Utgå bland annat från språkets historia,
utbredning, och dess situation idag. Använd dig av ett presentationstekniskt hjälpmedel vid
framställningen. Tidsomfång: cirka 10–15 min.

Grammatik och språkriktighet

Läs på om grammatik, ordklasserna, i svenskan i en lärobok om svenska språket, till exempel Fixa
grammatiken. Du kommer att få ett skriftligt test på detta.

Textanalys

Läs på om textanalysens delar; centrala litteraturvetenskapliga begrepp såsom berättarteknik och
den dramaturgiska modellen. Du kommer att få läsa en novell och skriva en novellanalys utifrån
några givna frågeställningar.

Förslag på läromedel: Fixa språket 2 och Fixa litteraturen 2, Sahlin, Lindholm, Stensson
(NATUR& KULTUR)
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Kunskapskrav från Skolverket

Svenska 2, 100 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•
Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp.
Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
•
Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av
texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som
hör till dessa texttyper.
•
Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära
verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk
och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och
samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i
samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
•
Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras
användning.
•
Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de
samspelar i grammatiken.
•
Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning,
minoritetsspråk och dialekter.
Kunskapskrav
Betyget E
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter
samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga
framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till
viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med
utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som
är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte,
mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i
huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd
för den.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från
olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och
diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i
svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget C
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på
ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss
säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är
ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven
har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt
hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med
utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är
sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar
och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och
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kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak
skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till
den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från
olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel
på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och
känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i
samhället.
Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och
ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på
ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt,
varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och
kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som
generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med
säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i
den muntliga framställningen.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med
utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande
och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade
perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade
slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och
kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak
skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda
formuleringar.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och
ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta
motargument.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från
olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel
på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat
hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i
relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och
ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga
Norden.
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