
 
 

 

 
 
Information om prövning   
Svenska som andraspråk 1, 100p   

Kurskod: SVASVA01  

 
Innehåll och kunskapskrav  
  
En prövning innebär att du, vid ett antal examinationer, visar att du har kunskap om 
kursens alla delar. Vid en prövning ingår inte handledning av en lärare. Skolverket 
anger kursens innehåll och vilka kriterier som gäller för de olika betygen.  
Följ länken så hittar du information om detta: Skolverket centralt innehåll och  
kunskapskrav.   
  

Material till prövningen  

 

• Informationsdokument   
• Svenska impulser 1 sva, Carl-Johan Markstedt, Sofia Löwenhielm, Sanoma 

utbildning, ISBN978-91-523-4572-6.  

• Texthäfte för NP som tillhandahålls vid provtillfälle 1 och 2. 

• Novell som tillhandahålls vid delprovet ”Roman- och novellanalys”. 

• Valfri roman från romanlista. Romanerna finns att låna bl.a. på 
Birgittaskolans vuxenutbildnings bibliotek)    

• Instruktioner till de muntliga delproven, samt romanlista, mailas till dig efter 
kontakt med prövningsansvarig lärare. 

 

 

Villkor för genomförande av prövningen  
  
För att få genomföra en prövning i svenska eller svenska 

som andraspråk vid Birgittaskolans vuxenutbildning krävs följande:  
 

1. Du betalar in den summa som prövningen kostar, i nuläget 500 kronor,  
senast det datum som anges på  Birgittaskolans vuxenutbildnings hemsida.  

2. Du sätter dig noggrant in i all den information om prövning som finns på  
Birgittaskolans vuxenutbildnings hemsida samt den information som finns i 
detta dokument.   

3. Om du har några övriga frågor kring prövningens upplägg hör du i god tid 
innan prövningen av dig prövningen till den lärare som är prövningsansvarig. 
Du hittar kontaktuppgifter på Birgittaskolans vuxenutbildnings hemsida.  

4. När du kommer till skolan för att genomföra de olika examinationerna som 
ingår i prövningen har du med dig giltig legitimation. 

  

 
 
 



 
Prövningens genomförande 

  
• Vid det första prövningstillfället skriver du delprov B i det nationella provet -  

läsförståelseprov. Provtiden är 3 timmar. Du får ett texthäfte på cirka 15 sidor 
med blandade texter om ett tema. Du ska besvara ca 25 frågor. Om du klarar 
provet med lägst betyget E, examineras du på nästa del av prövningen. Blir 
bedömningen F avbryts prövningen här.   

 

• Vid det andra prövningstillfället skriver du delprov C i det nationella provet. 
Du skriver en argumenterande uppsats där du använder minst en av texthäftets 
texter som källor. Du ska kunna använda referatteknik (källhänvisningar och 
referatmarkeringar) i din text. Om du klarar delprovet med lägst betyget E, 
examineras du på nästa del i prövningen. Blir bedömningen F avbryts 
prövningen här.  
 

• Det tredje och fjärde prövningstillfället genomförs ungefär en vecka efter det 
andra, med någon dags mellanrum. Vilket delprov du ska göra först får du 
veta i kontakt med prövningsansvarig lärare: 
- Du ska vid ena prövningstillfället göra ett muntligt informerande 

anförande om likheter och skillnader mellan svenska och ditt förstaspråk. 
Presentationen ska även innehålla reflektioner kring din språkanvändning 
och språkinlärning. Presentationstekniskt hjälpmedel ska användas. 
Efteråt för vi ett gruppsamtal om språklig variation i svenskan, t.ex. 
skillnad mellan tal- och skriftspråk och attityder till olika variationer. Se 
separat instruktion. 

- Du ska göra en muntlig redovisning av läst roman samt en skriftlig 
novellanalys. En roman från romanlistan läses och redovisas muntligt. 
Alla romaner finns att låna på Birgittaskolans bibliotek. Du presenterar 
din bok inför din lärare, enligt vanliga analyspunkter (finns beskrivna i 
t.ex Svenska impulser 1 sva) Du ska vara väl förberedd men får använda 
stödord. Vid samma tillfälle ska du läsa och göra en skriftlig analys av en 
novell, enligt vanliga analyspunkter. 

 

 

  
Om du når så här långt i prövningen och har godkända resultat på prövningens alla 
delar kommer du att få ett betyg i kursen Svenska som andraspråk 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prövningens delar  
   

1. Skolverkets nationella prov - Del B: Läsförståelseprov.  
 

2. Skolverkets nationella prov - Del C: Uppsats, argumenterande text. 

3. Muntligt informerande anförande om likheter och skillnader mellan svenska och 
ditt förstaspråk.  

4. Muntlig romanpresentation och skriftlig novellanalys. 

   
  
    
Lycka till!  
   

  
  


