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Examinationer

träff 1

Prov grammatik (ca 1 timme)
Bokredovisning och filmredovisning
Bokanalys lämnas in digitalt via urkund innan träff 2

Kontakt:
Läsanvisning

träff 2

Två av de litterära epokerna redovisas muntligt.
En litterär epok redovisas skriftligt (rapport) i
samband med detta.

träff 3

Muntlig, argumenterande framställning om språkliga
förhållanden i Sverige och övriga Norden
En prövning måste påbörjas senast v. 10. Eleven
kontaktar prövande lärare för upplägg.

Människans texter: Språket Bengt Sjöstedt, Tomas Jeppson,
Studentlitteratur kapitel: 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19
Människans texter: Litteraturen Anders Lindkvist, Karl Lindkvist,
Studentlitteratur s. 271-511
Människans texter: Antologin Tomas Jeppsson, Anders Lindkvist,
Karl Lindqvist, Bengt Sjöstedt s.156 – 355

Grammatik

Människans texter Språket s. 174-215
Läs in anvisat avsnitt ordklasser och satsdelar. Prov

Litteraturhistoria

Människans texter Litteraturen s. 271-511
Människans texter Antologin s. 156 - 355
En text från Romantiken, s. 156 - 177
Fyra texer från Realismen och naturalismen, s 180 – 248
Fem texter från Modernismen, s 252 – 355
Muntlig, utredande presentation av epokerna och texterna, där du
jämför och resonerar kring kopplingen mellan samhällsutveckling

och litteratur. Använd något presentationstekniskt hjälpmedel, t.ex.
Power Point. Cirka 35-40 minuter.
Rapportskrivning

Människans texter: Språket s. 124 – 139
Kompletterande rapportinstruktion ges av examinator
En av de litterära epokerna (se Litteraturhistoria) utgör underlag
för rapporten.

Språkförhållanden i
Sverige och övriga
Norden

Människans texter Språket s. 262 - 312
Examineras genom en muntlig, argumenterande framställning.
Närmare instruktion ges av prövande lärare.

Skönlitteratur

Välj två romaner skrivna av författare omnämnda i kapitlet
Efterkrigstiden i Människan texter Litteraturen (s. 514 och framåt),
eller alternativa titlar i samråd med prövande lärare. En bok
redovisas skriftlig (via urkund); en redovisas muntligt.

Film

Se antingen Max Manus eller Bröder. Närmare instruktion ges av
prövande lärare

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt kommunikationssituationen samt att
delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och
texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt
planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare
och kommunikationssituation i övrigt.
Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna
texter med utgångspunkt i det lästa.
Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt
förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika

tider, dels i film och andra medier.
Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer
författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets
ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Undervisningen i kursen svesve2 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
E
Eleven kan, i förberedda samtal
och diskussioner, muntligt
förmedla argument, egna tankar
och åsikter samt genomföra
muntlig framställning inför en
grupp. Detta gör elevenmed viss
säkerhet. Den muntliga
framställningen är
sammanhängande, begriplig
ochdispositionen 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
tillviss 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 välgrundadeargument 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

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 vissåhörarkontakt. 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 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.

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

Sverige och övriga Norden.

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.

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.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

