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Ämnesinformation, Svenska 2 SVESVE02 100 poäng 

 

Ämnet svenska består av två delar, en språklig och en litterär del. Kursen Svenska 2 bygger 

på kursen Svenska 1 och syftet är att vidareutveckla dessa kunskaper. På Skolverkets hemsida 

(www.skolverket.se) finns att läsa om det centrala innehållet i Svenska 2 och hur 

kunskapskraven är utformade i de olika betygsstegen. 

Prövningen i Svenska 2 omfattas av två tentamenstillfällen, med ett skriftligt respektive ett 

muntligt prov. Det skriftliga provet (skriftlig framställning) genomförs först – se provdatum 

på Prövningsenhetens hemsida. Därefter avslutas prövningen med det muntliga provet 

(muntlig framställning och muntligt förhör), vilket genomförs individuellt. En tid för detta 

bokas av den prövande vid det skriftliga provtillfället. 

De två proven genomförs normalt inom en tidsperiod av två veckor och betyget i kursen 

erhålls i anslutning till det muntliga förhöret, efter att detta utförts 

Prövningen i Svenska 2 innehåller följande delar: 

I. Muntlig framställning 

Den muntliga framställningen består i att hålla ett förberett anförande som är argumenterande 

och som omfattar cirka 5 minuter. Vid anförandet ska ett presentationstekniskt hjälpmedel 

användas. Ämnet för anförandet är valfritt förutom att det ska ha anknytning till 

ämnesinnehållet i Svenska 2. Framförandet sker i samband med det muntliga förhöret. 

Förberedelse: Se kurslitteraturen för det muntliga förhöret och studera den litteratur som är 

relevant för uppgiften. 

II. Skriftlig framställning 

Den skriftliga framställningen består i att skriva en text av argumenterande typ om 400 – 700 

ord. Vid skrivtillfället delas även ett texthäfte ut där synpunkter och/eller exempel ska hämtas 

och ingå i den argumenterande texten. Uppgiften och det tillhörande texthäftet lämnas ut vid 

provtillfället. Skrivtiden omfattar 4 timmar och genomförs på en fastställd dag. 

Förberedelse: Se kurslitteraturen för det muntliga förhöret och studera den litteratur som är 

relevant för uppgiften. 

III. Muntligt förhör 

Vid förhöret prövas kunskaperna i kursen utifrån kurslitteraturen nedan. Bedömningen av 

kunskaperna från de olika momenten baseras på kunskapskraven för kursen och den nivå som då 

uppnås – se kursen Svenska 2 på Skolverkets hemsida. Förhöret sker individuellt och bokas på 

en lista vid den skriftliga framställningen – se ovan.  
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Kurslitteratur: 

 

C J Markstedt/S Eriksson Svenska impulser 2, Sanoma Utbildning: (innehållande följande 

kursmoment): 

- Litteratur – i kursen svenska 2 studeras litteratur i ett samhällsperspektiv 

- Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden 

- Skriftlig kommunikation 

- Muntlig kommunikation 

- Grammatik- svenska språkets uppbyggnad 

 

 

Skönlitterära verk: 

K. Boye Kallocain 

F. Kafka Förvandlingen 

W. Moberg Utvandrarna 

A. Munro Brinnande livet 

A. Strindberg Fröken Julie 

Voltaire Candide 

 


