
 

 

 

 

Vuxenutbildningen i Uppsala 

Prövningsenheten 

2019-06-19 
Ämnesinformation Svenska som andraspråk 3, 100 poäng 

 

Prövningen är indelad i tre (3) separata delar:  

A. Skriftlig prövning  

B. Utredande uppsats  

C. Muntlig prövning  

 

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

prövningskursen. Plagiat, det vill säga att kopiera från nätet eller från andra källor, innebär att 

något betyg inte kan sättas. Inlämnade uppgifter jämförs med texter från olika databaser. 

 

OBS Både den utredande uppsatsen och Powerpointpresentationen MÅSTE skickas in 2 dagar 

innan den skriftliga prövningen. OM dessa inte är inskickade får du inte göra den skriftliga 

prövningen.  

 

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 

 

Tänk på detta: 

Det är mycket som skiljer mellan de olika kunskapskraven, det är viktigt att du läser igenom 

kunskapskraven och i synnerhet de fetade värdeorden. Nedan är enbart en del av vad som skiljer 

sig åt mellan betygsstegen:  

 

För E: Du löser uppgifterna med enkla reflektioner/retoriska grepp, med viss säkerhet, till viss 

del, översiktligt  

 

För C: Du skriver väldisponerade utredande och argumenterande texter, kan samtala om 

komplexa ämnen, redogöra för innehåll med viktiga detaljer och struktur, kan utförligt 

redogöra för budskap, tema, kan göra välgrundade reflektioner  

 

För A: Du kan till stor del anpassa ditt språk efter syfte, situation och mottagare, i 

argumentation ge motargument, samt välgrundade och nyanserade argument. Du kan 

redogöra för såväl uttalade som underförstådda idéer i det du läser. 
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Del A. Den skriftliga prövningen 

I denna del ska du läsa texter från ett häfte och skriva ett pm. Häftet med texterna får du en 

vecka innan prövningen.  

Del B. Information om uppsatsen  

Du skall skriva en utredande uppsats, vilken sedan presenteras med hjälp av digital teknik, 

exempelvis en powerpointpresentation, och försvaras under den muntliga delen av prövningen.  

Avsikten med uppsatsen är att du ska finna ett problem eller en frågeställning, som sedan ska 

presenteras, utredas och frågeställningen ska besvaras. Frågeställningen ska vara knuten till 

språket svenska eller landet Sverige på något sätt. Det kan exempelvis röra grammatik, historia, 

kultur, kulturkrockar, litteratur eller författarskap.  

Uppsatsen bedöms utifrån språk, innehåll och formellt upplägg samt utifrån Skolverkets 

kunskapskrav för kursen. Du ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt till ditt ämne. Tänk på att 

ha ett källkritiskt förhållningssätt när du väljer vilka källor du ska använda i din uppsats.  

 

Viktigast i uppsatsen är att du utreder frågan du valt att undersöka på ett adekvat sätt 

med hjälp av de källor du utvärderat och valt ut. Avsnittet om formalia nedan, med tips 

om hur uppsatsen ska disponeras är mycket praktiskt att du behärskar om du planerar 

att studera vidare på högskola/universitet. Dock är det en detalj i bedömningen, fokus i 

bedömningen ligger i hur du utreder frågan med hjälp av de källor du valt, samt kan visa 

att du kan använda korrekt källhänvisning och skapa en korrekt källförteckning.  

Inledande del  

Titelsida – titelsidans övre högra hörn visar dokumentnamn, t ex Uppsats i Svenska som 

andraspråk 3 samt datering. Till vänster högst upp står skolans och författarens namn. Lite 

ovanför sidans mitt skriver du arbetets titel, eventuellt med undertitel. Vill du ha en illustration 

placeras den under själva titeln  

 

Innehållsförteckning – ska ge en detaljerad redogörelse för textens uppdelning; den ska fungera 

som en slags karta.  
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Huvuddel  

Inledning – ska tydligt visa på målsättningen med arbetet. Den ska introducera uppsatsen för 

läsaren och göra innehållet lockande, presentera ämnet och ange syftet. Du kan också skriva 

om varför du valt ämnet.  

När det gäller huvuddelen, följer den en allmänt vedertagen dispositionsmodell, som även är 

internationellt gångbar: syfte, bakgrund/forskningsöversikt, material, metod, resultat, 

diskussion/kommentar, slutsats/värdering, summering  

Huvudtext – själva texten och redogörelsen för arbetet i sin helhet, ofta uppdelad i flera kapitel. 

Där är i denna del du utreder frågan. Inom kapitlen kan det finnas delkapitel och avsnitt. Denna 

rangordning återspeglas också i rubrikerna och du kan visa ordningen med stilstorlek och/eller 

kursiv stil och fetstil. Håll dig helst till tre nivåer.  

Avslutning – här summeras vad du kommit fram till och huvudtexten avrundas.  

 

Avslutande del  

Litteraturförteckning – eller källförteckning, placeras efter texten, men före eventuella bilagor. 

Varje källa bör ange författarnamn, utgivningsår, textens titel, upplaga (om senare än första) 

och förlagsort. Förlagets namn kan också vara bra att ange. Listan ställs upp i bokstavsordning 

efter författarens/uppgiftslämnarens namn. Har du en blandning av olika slag av källor kan du 

gärna dela upp dem i grupper. Internetadresser ska skrivas för sig med noggrann angivelse av 

web-adress och när källan hämtades.  

Eventuella bilagor (ska numreras bil 1, bil 2 osv) – t ex tabeller, kartor eller figurer. Glöm inte 

ange källa även här!  

När det gäller källorna ska du ange på något sätt i texten när du utnyttjar dem. Läsaren ska för 

det första få reda på att du stöder dig på någon annans text, för det andra kunna gå till texten 

och läsa den i original. I dag rekommenderas det s.k. Harvardsystemet, som innebär att du varje 

gång inom parentes nämner författaren och utgivningsåret. Saknas författare nämner du istället 

titeln.  

 

Presentation 

Presentation av uppsatsen sker med hjälp av digital teknik, exempelvis en 

Powerpointpresentation. Kom ihåg att du ska maila den digitala presentationen till 

examinatorn innan den muntliga prövningen. Du bör hålla din presentation på ungefär fem 

minuter.  
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Del C. Muntlig prövning  
I den muntliga delen av prövningen ingår flera delar:  

 

1. Presentation av uppsatsen med hjälp av digital teknik, exempelvis en 

Powerpointpresentation. Kom ihåg att du ska maila den digitala presentationen till 

examinatorn. Du bör hålla din presentation på ungefär fem minuter.  

2. Presentation av den skönlitterära roman du valt att läsa och analysera. Du bör kunna 

diskutera romanens språk ingående och detaljerat, författarens budskap med romanen, 

motiv, disposition samt självklart ge en presentation av handling, personer, tid och 

genre. Din presentation bör vara på cirka 5 minuter, tänk på att planera ditt anförande 

så du hinner med allt.  

3. Ett föredrag om 5-10 minuter, där du argumenterar för hur språkbruk och 

språkanvändning påverkar vårt sätt att tala och skriva samt hur språk kan användas för 

att uttrycka makt-förhållanden.  

 

De källor som du har använt ska redovisas. 

 

Planering  

 Tidsåtgången för hela prövningen bör vara cirka två veckor. 

 

 Maila den utredande uppsatsen samt Powerpointpresentationen 2 dagar innan den 

skriftliga prövningen till provningsenheten@uppsala.se. Skicka uppsatsen i ett Word-

dokument. Vid den skriftliga prövningen får du en tid för din muntliga examination. 

 

 Kontrollera att alla delar för den muntliga prövningen är förbereda.  


