
 
 

Information om prövning 
Svenska som andraspråk 3, 100 p 
Kurskod: SVASVA03 
 
Information om förberedelser 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 denna information. Skolverket centralt innehåll och kunskapskrav.  

Material till prövningen 

● Informationsdokument  
● Ett häfte med texter inför det nationella provet 
● Kontext, Svenska som andraspråk 2-3, Eva Hedencrona och Karin         

Smed-Gerdin, Studentlitteratur, 2015, ISBN 978-91-44–10345-7 
● Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (finns bl.a. att låna på Birgittaskolans           

vuxenutbildnings bibliotek)  
● Två noveller Det skvallrande hjärtat av Edgar Allan Poe samt Pälsen av            

Hjalmar Söderberg. Dessa kan du få, via mail, av din lärare.  
● Filmen Sameblod [DVD], regi: Kernell, Amanda, Nordisk Film, Stockholm,         

2017.  
● Ytterligare material som hör till de olika uppgifterna ovan och som mailas till             

dig innan prövningens olika delars genomförande.  
 
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 noga 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 frågor kring prövningens upplägg hör du av dig till den              
lärare som är prövningsansvarig för kursen i god tid innan prövningen. 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 en giltig legitimation.  
 

Prövningens genomförande 
 

● En vecka före det första prövningstillfället kommer du att få det nationella            
provets texthäfte. Du kan få det hemskickat, via post. Du ska läsa alla texter              

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
https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/gymnasieskola/kommunala-gymnasieskolor/birgittaskolan/birgittaskolans-vuxenutbildning/provningar/


 

mycket noga eftersom det är dessa du använder när du skriver ditt PM samt              
när du senare förbereder och genomför ditt argumenterande tal.  

● Vid det första prövningstillfället skriver du den första delen av det nationella            
provet, delprov A – vetenskapligt skrivande, ett PM. Om du klarar           
skrivuppgiften (PM), med lägst betyget E, examineras du på nästa del av            
prövningen. Blir bedömningen F avbryts prövningen här.  

● Vid det andra prövningstillfället genomför du en skriftlig examination, med ett           
antal frågor kring ämnesområdet Språklig variation – språk är makt: kapitel           
9 i läroboken Kontext, filmen Sameblod samt annat material som du får, via             
mail, av den examinerande läraren. För att få fortsätta med nästa del av             
prövningen, del tre, ska du nå ett godkänt betyg även på denna del. Om              
bedömningen av examinationen är F avbryts prövningen här.  

● Vid det tredje prövningstillfället, ungefär en vecka efter det andra tillfället,           
redovisar du dina två muntliga uppgifter för läraren samt för eventuella andra            
elever som gör prövningen. Dessa är dels den andra delen av det nationella             
provet, delprov B, ett muntligt argumenterande tal och dels ett          
litteraturseminarium kring romanen Doktor Glas samt de båda novellerna         
Det skvallrande hjärtat och Pälsen. Du kommer att få detaljerad information           
om hur du ska förbereda dig för seminariet, via mail, av den examinerande             
läraren. För att få fortsätta med den sista delen av prövningen, del fyra, ska du               
nå godkända betyg på båda dessa examinationer. Om bedömningen av någon           
av examinationerna är F avbryts prövningen här.  

● Vid det fjärde och sista prövningstillfället ska du förbereda dig så att du, vid              
ett inbokat Skypesamtal, kan redogöra för dina reflektioner kring         
ämnesområdet Språkinlärning och strategier för fortsatt lärande. Du        
kommer att få mer detaljerad information kring uppgiften, via mail, av den            
examinerande läraren.  

1. 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 3.  

 
Prövningens delar:  

1. Skolverkets nationella prov i två delar: 
● Del A – PM-skrivande: en utredande uppsats baserad på texthäftet          

som hör till examinationen.  
● Del B: ett muntligt argumenterande anförande  

 
2. Språkliga variation – språk är makt. En skriftlig examination. Det material som            

examineras är: 
- Kapitel 9 i Kontext 
- Filmen Sameblod 
- Annat material som du får av din lärare via mail. 

 
3. Skönlitterär uppgift – Litteraturseminarium kring följande verk: 

- Romanen Doktor Glas av Hjalmar Söderberg 
- Novellen Pälsen av Hjalmar Söderberg 



 

- Novellen Det skvallrande hjärtat av Edgar Allan Poe 
 
4. Reflektioner över språkinlärning och strategier för fortsatt lärande  

 
 
Lycka till! 


