
   
 Birgittaskolans vuxenutbildning 
  

1 

 

 

 

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, 700p  

GRNSVA2   

   

Innehåll och kunskapskrav 
 

Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Läs om 

detta på webbplats. 

 

Ur kursplanen: 

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 välja och använda språkliga strategier, 

 läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 söka information från olika källor och värdera innehållet. 

 

Centralt innehåll 

Läsa och skriva 

 Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och 

arbetsliv. 

 Lässtrategier för att förstå, tolka, analysera och kritiskt granska texter från olika medier. Att 

urskilja texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften, avsändare och 

sammanhang. 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med 

som utan digitala verktyg. 
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 Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att förtydliga, variera 

och precisera dem. Hur man ger och tar emot respons på texter. 

 Att redigera och disponera texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för 

språkbehandling. 

 Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad och tempus. Textbindning med hjälp av 

sambandsord, till exempel hur orsakssamband, slutsats och motsats kan formuleras. 

 Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg. 

Tala, lyssna och samtala 

 Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till 

vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. 

 Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att leda ett samtal, att argumentera i 

olika samtalssituationer och beslutsprocesser och att sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 

 Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. 

Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel för att 

planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala medier och verktyg. 

 Uttal, betoning och satsmelodi. Olika variationer av talad svenska. 

Sakprosatexter och berättande texter 

 Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och utredande, till 

exempel tidningsartiklar, populärvetenskapliga texter och debattinlägg. 

 Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp. 

 Skönlitteratur och annan fiktion från olika tider och från skilda delar av världen som belyser 

människors livsvillkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterära genrer samt några 

skönlitterärt betydelsefulla verk och deras författare. 

 Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Tema, motiv, 

berättarperspektiv, tillbakablickar samt miljö- och personbeskrivningar. 

 Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel filmer och webbtexter. Texternas innehåll, 

uppbyggnad och språkliga drag. 

 Hur olika texttyper kan kombineras i en text, till exempel berättande och beskrivande inslag i en 

argumenterande text. 

 Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner. 
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Språkbruk 

 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att identifiera överordnade idéer i form 

av nyckelord och att föra anteckningar. 

 Ord, symboler och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med 

anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. 

 Hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka uppfattningen av innehåll och 

budskap i texter och samtal. Språkförändringar, till exempel nya ord i det svenska språket och 

betydelseglidningar av ord och uttryck. 

 Ordbildning, till exempel sammansättningar och avledningar, samt betydelsen av olika prefix och 

suffix. 

 Fasta uttryck, idiomatiska uttryck och bildspråk. 

 Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang, till exempel 

skillnaden mellan språket i en nyhetsartikel och ett debattinlägg. 

 Språkets betydelse för att utöva inflytande. Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, 

yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang. 

 Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel svenska språkets 

struktur i jämförelse med något annat språk. 

Informationssökning och källkritik 

 Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet 

och andra källor. Hur man citerar och anger källor, även vid användning av digitala medier. 

 Källkritik. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

 

Kunskapskrav 

Kunskapskrav för betyget E 

Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja 

och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika 

texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband 

visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och 

referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss 

del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter. 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i 

huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och 



   
 Birgittaskolans vuxenutbildning 
  

4 

 

strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor 

och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas 

trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, 

ett enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och 

källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på 

ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan 

eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta 

texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. 

 
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk 

samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa 

frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss 

del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande 

språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och 

genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk 

samt viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss 

del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt om några tydligt framträdande 

skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk. 

Kunskapskrav för betyget D 

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

Kunskapskrav för betyget C 

Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och 

använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika 

texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och 

orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och 

referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt 

väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas 

mellan raderna i olika texter. 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning 

och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och 

strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av 

källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och 

källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar 

och förklaringar, ett utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande 

struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika 

delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. 

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån 

respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande 

sätt. 

 

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala 

om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor 

och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för 

samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga 
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strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och 

genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk 

samt relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra utvecklade och 

relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt om några tydligt 

framträdande skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk. 

Kunskapskrav för betyget B 

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

Kunskapskrav för betyget A 

Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att 

göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar 

med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom 

kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka 

och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande 

och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika texter. 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning 

och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för 

då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 

relevans. Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och 

förklaringar, ett välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat 

och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar 

på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. 

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och 

uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på 

ett väl fungerande sätt. 

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat 

språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan 

eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt 

som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och 

använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven 

förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll 

och språk samt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan 

föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt om 

några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk. 
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Prövningens delar 
 

Prövningen består av två skriftliga prov och en muntlig del. Dessutom ska en roman läsas och redovisas 

muntligt. Vid behov kompletteras prövningen med ytterligare en uppgift.  

Del 1 och 2 görs vid samma provtillfälle. 

Skriftlig prövning, del 1: Läsförståelse med fleralternativslösningar och utförligare svar. 

Här testas både läsförståelse av texter av olika slag och förmåga att dra slutsatser och göra tolkningar av 

texter. Dessutom bör du kunna förklara din tankegång och ge lämpliga exempel ur texterna som stöd till 

dina svar.  

Skriftlig prövning, del 2: Uppsatsprov 

På provet kommer du att få en uppgift där du ska skriva en text i en tänkt situation. I provet testas din 

förmåga att läsa och tolka uppgiften, anpassa dig till mottagaren, dina kunskaper om vad som är typiskt 

för texttypen som anges i instruktionen och din förmåga att uttrycka dig i skrift. Ditt språk ska fungera 

så att din tankegång går fram till läsaren och utan fel som försvårar läsningen av texten.  
 

Muntlig del: romanredovisning och argumenterande uppgift 
Denna del examineras om du har klarat minst E på de två skriftliga proven. Du ska läsa en roman som 

väljs i samråd med läraren. Den redovisas i ett samtal, där du får berätta om boken och diskutera den 

med läraren. Då testas läsförståelse och muntlig förmåga. I den muntliga uppgiften får du en uppgift, en 

kortare stund till förberedelse och sedan presentation där du får argumentera för ditt ställningstagande. 
 

 

Litteratur 

Vi använder Grundhjulet (Kristina Asker,  Sanoma utbildning) som kurslitteratur, men annat läromedel 

på motsvarande nivå kan vara likvärdigt. Du behöver inte vara inläst på boken men det kan vara bra att 

se nivån.  

 

Du ska läsa en roman (som inte är en barnbok eller s k Lättläst litteratur). Här följer en lista med förslag: 

 
Albom Mitch - Tisdagarna med Morrie 

Alfvén Inger - Dotter till en dotter 

Allende Isabelle - Den gyllene drakens rike 

Alvtegen Karin - Skuld 

Amiry - Sharon och min svärmor 

Bank Zsuzsa  - Simmaren 

Bengtsson Lilly - Johanna; trappsteg genom livet 

Boyne John - Pojken i randig pyjamas 

Brunk Holmqvist Karin - Potensgivarna 

Can Mustafa - Tätt intill dagarna 

Christie Agatha - Tio små negerpojkar 

Coelho Paulo - Alkemisten 

Dirie Waris - En blomma i Afrikas öken, Ökenblomman  

återvänder 

Dostan Hama -En plats i paradiset 

Doyle Roddy - Kvinnan som gick in i dörrar 

Duras Marguerite - Älskaren (106s) 

Edelfeldt Inger - Kamalas bok 

Ellis Deborah - Den osynliga flickan 

Fjällstedt Linnea - I lust och nöd 

Fossum Karin - Svarta sekunder, Natt till den fjärde  november, 

Älskade Poona,  Mordet på Harriet Krohn, Evas öga 

Fredriksson Marianne  - Flyttfåglar, Skilda verkligheter, Älskade 

barn, Gåtan 

Gardell Jonas - Fru Björks öden och äventyr, Så går en dag från 

vårt liv och kommer aldrig åter 

Gripe Maria - Agnes Cecilia 

Golding William - Flugornas herre 

Hamberg Emma - Mossvikenfruar,  Baddaren 

Hemingway Ernest - Den gamle och havet 

Hermansson Marie - Hembiträdet 

Housseini Khaled - Tusen strålande solar, Flyga drake 

Lagerkrantz, David - Jag är Zlatan (Zlatan Ibrahimovic) 

Ingvarsson Kajsa - Små citroner gula, Inte enklare än så 

Kadefors Sara- Fågelbovägen 32 

Kemal Yasar - Låt tistlarna blomma 

Kertesz Imre - Mannen utan öde  

Kieri Katarina - Dansar Elias? Nej! 



   
 Birgittaskolans vuxenutbildning 
  

7 

 

Kihlgård Peter - Kicki & Lasse 

Lindgen Astrid - Mio min Mio, Ronja Rövardotter 

Linderborg Åsa - Mig älskar ingen 

Linn Persson Gunilla - Människor i högt gräs, Vännen 

London Jack - Skriet från vildmarken 

Lundegård Åsa - Nöd och lust 

Läckberg Camilla - Isprinsessan 

Magorian, Michelle - God natt Mister Tom 

Mahmoody Betty - Inte utan min dotter 

Mankell Henning - Eldens hemlighet, Eldens gåta, Eldens vrede, 

Mördare utan ansikte 

Mazetti Katarina - Grabben i graven bredvid, Familjegraven 

McCall Smith Alexander - Giraffens tårar 

Olsson Linda - Sonat till Miriam 

Paasilinna Arto - Den ljuva giftkokerskan 

Paulsson Marit - Liten Ida 

Pelzer Dave - Pojken som kallades det, Pojken som inte fanns, 

Pojken som överlevde  

Pohl Peter - Jag är kvar hos er 

Popović Zvonimir - Mörkriket, Akacian blommar 

Rådström Niklas - Medan tiden tänker på annat 

Schulman Alex - Att vara med henne är som att springa uppför 

en sommaräng utan att bli det minsta trött, Skynda att älska 

Shreve Anita - Sång från en annan sommar 

Steinbeck John : Pärlan 

Thor Annika – En ö i havet m.fl. 

Trosell Aino – En gränslös kärlekshistoria (även ljudbok) 

von Bredow Katarina - Syskonkärlek 

von Krusenstjerna Cecilia - En spricka i kristallen 

Voight Cynthia - Den långa vägen hem 

Wernström Sven – Trälarna 

Zak Monica - Alex Dogboy 

  

        

   

 

 

 

 

 

 


