
 
 

 
 
Information om prövning   
Svenska 2, 100p   
Kurskod: SVESVE02  
 
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 2, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Sanoma utbildning, 

ISBN978-91-523-1714-3  
● Texthäfte till den utredande uppsatsen. Texthäftet skickas ut per mejl ungefär 

en vecka innan prövningens första delprov. 
● 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. 

  
  
  
 
 
 

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.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/


 
  
Prövningens genomförande  
 

● Vid det första prövningstillfället skriver du prov i litteraturhistoria (epokerna 
antiken – upplysningen), samt satslära (satslösning, nominalfraser och 
huvudsats/bisats). I litteraturhistoria ska du kunna svara på allmänna frågor 
om typiska drag samt framstående författare och verk från respektive epok. Du 
får också några textexempel och ska kunna bestämma vilken epok respektive 
text kommer ifrån och motivera detta. I delen om satslära ska du kunna ta ut 
satsdelar, identifiera huvudsatser och bisatser, samt nominalfraser och deras 
huvudord. Du har tre timmar på dig att göra provet. Om du klarar delprovet 
med lägst betyget E, examineras du på nästa del i prövningen. Blir 
bedömningen F avbryts prövningen här.   

 
● Vid det andra examinationstillfället (ett par dagar efter det första) ska du 

skriva en utredande uppsats om språksituationen i Sverige och Norden, där du 
använder minst två av texterna ur texthäftet (som du får per mejl en vecka 
innan provet) som källor. Du ska kunna använda referatteknik 
(källhänvisningar och referatmarkeringar) i din text. Du har tre timmar på dig 
att genomföra provet. Om du klarar delprovet med lägst betyget E, 
examineras du på nästa del i prövningen. Blir bedömningen F avbryts 
prövningen här.  

 
● Vid det tredje prövningstillfället (cirka en vecka efter det andra) ska du skriva 

en argumenterande text. Du ska kunna använda referatteknik 
(källhänvisningar och referatmarkeringar) i din text. Cirka en vecka innan 
prövningstillfället får du via mejl texter som du ska använda som källor i 
uppsatsen. Om du klarar delprovet med lägst betyget E, examineras du på 
nästa del i prövningen. Blir bedömningen F avbryts prövningen här.  

 
● Vid det fjärde examinationstillfället (cirka en vecka efter det andra tillfället) 

ska du framföra en muntlig litteraturhistorisk romananalys av den roman du 
valt från romanlistan. Vid framförandet ska du använda ett 
presentationstekniskt hjälpmedel. Efter redovisningarna följer ett gruppsamtal 
där vi diskuterar litteratur och dess koppling till samhället.  

 

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 2.  
 
 

 

 



 

 

 
 
Prövningens delar  
 

1. Prov litteraturhistoria och satslära 

2. Utredande uppsats om språksituationen i Sverige och Norden. 

3. Argumenterande text 

4. Muntlig litteraturhistorisk romananalys. Presentationstekniskt 
hjälpmedel ska användas. 

   
  
  
Lycka till!  
   
  
  


