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Ämnesinformation Svenska som andraspråk 1, 100 poäng 

 

Prövningen är indelad i två (2) delar, som genomförs vid två olika tillfällen.  

A. Skriftlig prövning  

B. Muntlig prövning  

 

I prövningen kommer dina kunskaper och färdigheter prövas mot alla mål som ingår i 

Skolverkets kursplan. De färdigheter som prövas är: 

  

 samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete med anpassat språk 

efter ämne, syfte, situation och mottagare,  

 göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa,  

 skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och följer normerna 

för den valda texttypen,  

 återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar;  

 värdera och kritiskt granska innehållet,  

 redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur,  

 anpassa läsning efter texttypen och visa genom exempel skillnaden mellan berättande, 

beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag,  

 kunna använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion,  

 reflektera över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och 

kommunikationssituation samt hur språket kan ha olika status i olika situationer,  

 ge exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk,  

 redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och det egna modersmålet,  

 reflektera över sin egen språkanvändning 

 

Kunskapskraven för de olika betygen finns presenterade på Skolverkets hemsida:  

 

Både den skriftliga och muntliga delen måste uppnå minst E i omdöme, för ett godkänt betyg i 

prövningskursen.  

 

Förslag på läromedel att förbereda sig med:  

Inger Lengqvist m.fl.: Handbok i svenska för vuxna  

Ulf Jansson, Martin Levander: Handbok i svenska språket eller annan motsvarande bok för 

gymnasiet  

Ronald Alfredsson: Skrivtrappan 

 

  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVA%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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Den skriftliga prövningens uppbyggnad – Svenska som andraspråk 1  
Skrivningen är indelad i tre (3) delar:  

1. Läsförståelse  

2. Skriftlig produktion  

3. Information om muntlig prövning  

 

I detta delprov ska du läsa texter och lösa uppgifter. Du kommer att få ett häfte med texter en 

vecka innan din prövning. 

 

 

Information om muntlig prövning – Svenska som andraspråk 1 

 

Under den muntliga prövningen kommer du att få tala och diskutera med en examinator enligt 

följande:  

 

 Till den muntliga delen av prövningen ska du förbereda ett 5-10 minuter långt muntligt 

föredrag. Du presenterar en jämförelse mellan ditt modersmål och svenskan, med fokus 

på likheter och skillnader. Ge även exempel på detta. Exempelvis kan du ta upp 

alfabetet, ljud/ljudmelodi/brytning, ord, grammatik med mera. Du ska också presentera 

dina tankar och strategier för din egen språkanvändning och hur du arbetar för att 

utveckla ditt svenska språk.  

 

Du kan använda faktaböcker, uppslagsverk och/eller Internet. De källor som du har 

använt ska redovisas. Tänk på att du inte får läsa ur ett manuskript när du håller 

dittföredrag. Däremot får du ta hjälp av stolpar och stödord. Tänk också på att tydligt 

markera vilka som är dina egna åsikter och vilka som är andras. 

 

 

 Vidare ska du kunna redogöra för två svenska romaner av två olika författare. 

Böckerna ska vara i original, alltså inga lättlästa versioner. Läs böckerna och förbered 

dig på att diskutera böckernas språk, tema och karaktärer. Du ska kunna uttrycka och 

motivera dina egna åsikter om böckerna samt kunna sammanfatta handlingen kortfattat. 

Du ska även känna till under vilken tid böckerna skrevs.  
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Följande lista är förslag på författare vars böcker du kan välja att läsa. Du är välkommen att 

komma med egna förslag på lämpliga böcker. Kom dock ihåg att diskutera ditt val med 

examinatorn i god tid före den muntliga examinationen. 

 

 Mannen under trappan eller Musselstranden av Marie Hermansson 

 Saknad av Karin Alvtegen 

 Män som hatar kvinnor av Stieg Larsson 

 Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström 

 Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf 

 Utvandrarna av Vilhelm Moberg 

 Grabben i graven bredvid av Katarina Mazetti 

 De sönderrivna bilderna/Tillbaka till Iran av Azar Mahloujian 

 Kallocain av Karin Boye 

 Singoalla av Viktor Rydberg 

 Flyga drake av Khaled Hosseini 

 Aprilhäxan av Majgull Axelsson 

 Nässlorna blomma av Harry Martinsson 

 Ett nytt land utanför mitt fönster av Theodor Kallifatides 

 

 

Slutligen ska du lyssna på ett radioprogram, redogöra för innehållet och presentera 

dina tankar om språklig variation och status när det gäller t.ex. talare, ord, syfte, 

typiska tal- och skriftspråks drag, kommunikationssituation med mera. Gå in på 

Sverige radioshemsida, använd länken nedan, och välj ett program från 

programserien SPRÅKET att lyssna på som underlag för uppgiften. Länk: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=411  

 

 

Förslag på läromedel att förbereda sig med:  

Inger Lengqvist m.fl.: Handbok i svenska för vuxna  

Ulf Jansson, Martin Levander: Handbok i svenska språket eller annan motsvarande bok 

för gymnasiet  

Ronald Alfredsson: Skrivtrappan 

 
 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=411

