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Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets kunskapskrav för Svenska 1. Som ett 
första steg behöver du läsa om ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Du 
behöver själv göra bedömningen om du har kunskaper som motsvarar de krav som 
Skolverket ställer. På www.skolverket.se kan du söka fram ämnesplanen för Svenska 1. 
 
När du skickat in din prövningsanmälan kommer prövande lärare att ta kontakt med dig via 
mejl. Några av momenten i prövningen behöver förberedas hemma. Material som kan 
användas som förberedelse är: 
 
Språket och berättelsen 1, Linda Gustafsson och Uno Wivast, Gleerups förlag, 2017.  
ISBN: 9789140697110 
 
En prövning görs alltid av en hel kurs och du kan inte pröva enstaka kunskapskrav. En 
prövning innebär alltså att du visar redan inhämtade kunskaper. Efter att en prövning har 
påbörjats ska alla moment vara genomförda och bedömda inom två månader. I en prövning 
ingår inga lektioner, ingen handledning och det finns inte heller någon möjlighet att göra 
kompletteringar inom en prövning.  
 
Prövningen i Svenska 1 innehåller följande moment: 

1. Nationellt prov 
Det nationella provet består av tre delprov, ett muntligt, ett som testar din 
läsförståelse och ett skriftligt prov. 
 
NP1A – muntlig framställning 
Det första delprovet testar dina kunskaper i muntlig framställning. Utifrån provets 
tema ska du förbereda och hålla en muntlig presentation inför en grupp. På 
skolverket.se kan du söka fram gamla nationella prov för att läsa mer om hur 
uppgifterna ser ut och hur de bedöms.  
Provtid: en halvtimme till 2 timmar beroende på gruppens storlek. 
 
 
NP1B – läsförståelse 
I det andra delprovet får du läsa ett häfte med blandade texter. Till texterna finns ett 
häfte med frågor som du ska besvara skriftligt. På skolverket.se kan du söka fram 
exempel på gamla nationella prov och hur de muntliga uppgifterna kan se ut.  
Provtid: 2 timmar. 
 



NP1C – skriftlig framställning 
Vid provtillfället får du fyra skrivuppgifter att välja mellan. Du väljer en av dem och 
skriver din uppsats enligt instruktionen. Du kommer antingen att skriva en 
argumenterande eller resonerande text (beroende på vilken av uppgifterna du 
väljer). I uppgiften ingår alltid att referera till en källa vilket gör att du måste visa att 
du vet hur du gör det. På skolverket.se kan du söka upp gamla nationella prov och se 
exempel på uppgifter och bedömda elevtexter. 
Provtid: 3 timmar 
 

2. Romananalys – muntligt prov 
Du ska läsa en roman och göra en analys. Att analysera är att försöka svara på 
varför en roman är som den är och hur författaren har arbetat. Det är alltså inte 
bara en sammanfattning av handlingen. Du ska läsa romanen och analysera och 
resonera kring följande aspekter: 

• Miljö 
• Karaktärer 
• Motiv och tema 
• Budskap 
• Språk och stil 
• Berättarperspektiv 
• Dramaturgiskt upplägg  

 
Romananalysen presenteras i form av ett samtal med prövande lärare. I samtalet 
ska du kunna försvara din tolkning med hjälp av exempel ur romanen.  
Provtid: ca 30 minuter. 
 
Du kan välja mellan följande romaner: 
 
Kejsaren av Portugallien – Selma Lagerlöf 
Pappan och havet – Tove Jansson 
Låt den rätte komma in – John Ajvide Lindqvist 
Svinalängorna – Susanna Alakoski 
Ondskan – Jan Guillo 
En komikers uppväxt – Jonas Gardell 
 
 

3. Språklig variation – skriftligt prov 

Du gör ett skriftligt prov som testar dina kunskaper i hur språket kan variera beroende på 
talare och kommunikationssituation. I provet ska du kunna beskriva och ge exempel på 
hur olika språkliga varianter kan markera avstånd och samhörighet och vilka olika 
attityder det finns kring språklig variation. I provet testas dina kunskaper kring begrepp 
som dialekt, sociolekt och andra faktorer som påverkar språk som ålder, etnisk bakgrund 
eller kön. 
Provtid: 90 minuter 

 


