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Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets kunskapskrav för 
Svenska som andraspråk 3, se Skolverkets webbplats: www.skolverket.se  
Läs ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.  
 
När du skickat in din prövningsanmälan kommer prövande lärare att ta kontakt 
med dig via mejl. 
 
Material som används: Svenska som andraspråk 2&3, Åkerberg, Therese och 
Norefalk, Christian, NA Förlag (2015). ISBN: 978-91-88229-00-7 

 

Prövningen består av:  
1. Ett litterärt samtal kring en roman. 
2. Ett innehållsprov som prövar dina kunskaper i frågor kring språk och 

makt, språkvariation, typiska drag i olika typer av texter samt strategier 
för lärande. 

3. Nationellt prov, en skriftlig och en muntlig del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Information om de olika momenten in prövningen 
 
Litterärt samtal  

• Välj en av följande romaner: 
 

Boye, Karin – Kallocain (1940) 
Fogelström, Per-Anders – Mina drömmars stad (1960) 
Lagerlöf, Selma – Jerusalem del 1+2 (1901-1902) 
 
Läs romanen.  Förbered dig för att kunna ha ett litterärt samtal kring romanen. 
Se anvisning på sidan 262 i Svenska som andraspråk 2&3. Samtalet bygger på 
att du har gjort en analys av romanen utifrån aspekter som genre, tema/motiv, 
budskap, språk, berättarperspektiv, dramaturgiskt upplägg, karaktärer, tid, 
intertextualitet, miljö.  
Mer information om de olika aspekterna finns på sidan 256 i Svenska som 
andraspråk 2&3. 
 
Innehållsprov 
Du får ett skriftligt prov som består av tre olika texter. Texterna representerar 
olika genrer och testar din förmåga att urskilja skillnader mellan berättande, 
beskrivande, refererande och argumenterande drag. Du kan läsa om olika 
genrers kännetecken i faktarutorna i kapitel 3, 4, 5 i Svenska som andraspråk 
2&3.   
Provet ställer också frågor om hur språkbruk och språkvariation påverkar 
människors sätt att tala och skriva och hur språk kan uttrycka 
maktförhållanden. Du ska också kunna visa att du har utvecklat metoder och 
strategier för att utveckla ditt eget lärande. I kapitel 1-2 i Svenska som 
andraspråk 2&3 kan du läsa mer om det. 

 
 

Nationella provet - Skriftlig del  
• Det skriftliga provet är knutet till ett texthäfte med ett bestämt tema.  

Texthäftet får du innan provet och du ska noga läsa och fundera kring 
texterna. På skrivdagen ska du ha med dig texthäftet. Du får stryka under 
i texterna men inga lösa blad med anteckningar får användas. Med 
utgångspunkt i detta häfte ska du sedan skriva en utredande text enligt 
anvisningar som du får vid skrivtillfället.  



Mer information om sakprosa och vad som utmärker en utredande text 
finns på sidan 318-343 och 356-367 i Svenska som andraspråk 2&3. 
 

• I samband med det skriftliga provet skall du lämna in information, 
”Elevformulär” (som du får tillsammans med texthäftet), om ditt 
muntliga anförande.  
 

Nationella provet - Muntlig del 
• Du ska förbereda ett muntlig anförande på ungefär 5 minuter där du ska 

argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne. Med 
texthäftet får du instruktioner till den muntliga delen av provet. Läs 
instruktionerna noga!  

• Tänk på etos, patos och logos. Du kan läsa om vad som utmärker ett 
argumenterande tal på sidorna 372-411 i Svenska som andraspråk 2&3. 

 
Praktisk information 
 
Du har två månader på dig att genomföra prövningen från och med att du har 
startat.  
 
Det skriftliga nationella provet och innehållsprovet genomförs på Mora 
högskolecentrum. Du ska själv kontakta dem och komma överens om en tid 
som passar. Tänk på att du behöver vara väl förberedd innan du bokar tiden. 
Det är inte möjligt att komplettera eller göra om proven. Räkna med att tar ca 
7 timmar (inklusive paus) att genomföra proven. För att boka en tid kontaktar 
du dem via mejl på morahogskolecentrum@mora.se. 
 
Det litterära samtalet samt det muntliga nationella provet genomförs efter 
överenskommelse med prövande lärare. Räkna med att det tar ca 60 minuter 
sammanlagt att genomföra båda momenten. 
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